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Informatiedocument over verzekeringsproduct
Bedrijf:
Product:

Aviabel, een vennootschap van AXIS Capital
Luchtvaart D&O

Dit document verstrekt informatie over de doelstelling en de dekking van de verzekering Luchtvaart D&O maar is geen formeel onderdeel van het contract.
U vindt alle voorwaarden terug in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Luchtvaart B&F dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen van bedrijven in de luchtvaartsector.
Bestuurders en functionarissen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van hun bedrijven, met name na ongevallen
in de luchtvaart. Niet alleen tegen de bedrijven die ze vertegenwoordigen maar ook tegen bestuurders en functionarissen zelf kunnen vorderingen
worden ingesteld. Het is bijgevolg zeer belangrijk dat de aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen, in het bijzonder binnen de context van
luchtvaartongevallen en het formele onderzoek dat volgt, wordt beschermd. Dergelijke onderzoeken kunnen worden gevoerd door het openbaar ministerie of
door instanties als de autoriteit bevoegd voor de burgerluchtvaart, het ministerie verantwoordelijk voor mobiliteit of de EASA.
Dit verzekeringsproduct is bedoeld voor de raad van bestuur, algemeen directeuren en hogere managers, zoals het hoofd operaties, van bedrijven in de
luchtvaartindustrie. De doelgroep omvat vliegtuigexploitanten, luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigconstructeurs en onderhoudsbedrijven.

Wat is verzekerd?
burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve
vorderingen, ongeacht wie de vordering instelt
kosten van schadeloosstelling en verdediging,
in het bijzonder in de nasleep van formele
luchtvaartonderzoeken, waaronder de kosten van
verdediging die verband houden met lichamelijk letsel
of materiële schade in de luchtvaart, afhankelijk van de
overeengekomen limieten/sublimieten

Wat is niet verzekerd?
bekende feiten of omstandigheden (zoals
voorafgaandelijk gemelde omstandigheden of
vorderingen evenals lopende of eerdere rechtszaken)
lichamelijk letsel, materiële schade en verontreiniging
(deze worden doorgaans gedekt door de vliegtuig-/
productaansprakelijkheidspolis); de kosten van
verdediging van bestuurders en functionarissen zijn
echter wel gedekt.

vorderingen tegen echtgenoten, echtgenotes of
burgerrechtelijke partners die voortvloeien uit de
wederrechtelijke daden van de gedekte natuurlijke
personen

opzettelijke daden evenals strafbare of frauduleuze
daden aangetoond in een vonnis, een definitieve
geschilregeling of een schriftelijke erkenning

kosten van verdediging van uitleveringsprocedures, van
beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen
en kosten van verontreiniging in de nasleep van
luchtvaartongevallen

vorderingen waarvoor een schikking niet toegelaten is
als gevolg van internationale sancties

niet-luchtvaartactiviteiten

boeten indien onverzekerbaar en belastingen.

vorderingen die verband houden met
pensioenbeheerders, vorderingen die verband houden
met het aanbieden van aandelen, beide gevallen tenzij
ze specifiek gedekt zijn door een polisuitbreiding
In de algemene en bijzondere voorwaarden worden
de onderschreven waarborgen en de wederzijdse
verplichtingen tussen de verzekeraar en de
verzekeringsnemer in detail beschreven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen bijdragen zijn van toepassing voor vorderingen betaald door het bedrijf van de verzekerde bestuurder of functionaris zoals
gespecificeerd in de polis.
Voor kosten van verdediging die verband houden met verontreiniging en met lichamelijk letsel zijn sublimieten van toepassing zoals
gespecificeerd in de polis.
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Waar ben ik gedekt?
De dekking geldt wereldwijd, met sublimieten en vrijstellingen voor vorderingen in de Verenigde Staten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U dient alle redelijke stappen te ondernemen om schade of verlies te vermijden of te beperken.
U dient alle regelgeving na te leven.
U dient Aviabel onverwijld op de hoogte te brengen ingeval van schade die door dit verzekeringsproduct is verzekerd.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw makelaar de volledige jaarlijkse premie bij de aanschaf van de polis.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddata van de dekking kan u zelf kiezen. Beide worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Dit is een jaarlijkse en niet-annuleerbare polis die bij niet-betaling van de premie evenwel door de verzekeraar kan worden geannuleerd.
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