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LUCHTVAARTBEDRIJVEN
Informatiedocument voor verzekeringsproduct
Bedrijf:
Product:
		

Aviabel, een vennootschap van AXIS Capital
Aansprakelijkheidsverzekering voor de luchtvaartsector
(luchthavens en producenten)

Dit document verstrekt informatie over de doelstelling en de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor luchthavens en producenten maar is geen
formeel onderdeel van het contract. U vindt alle voorwaarden terug in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Dit product verzekert de wettelijke aansprakelijkheid van luchthavens,
vliegtuigconstructeurs en dienstverleners aan de luchtvaartindustrie.
Deze burgerlijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit activiteiten als
de productie van vliegtuigen, vliegtuigonderdelen of sub-componenten,
avionica, grondstoffen voor de luchtvaartindustrie of verstrekkers van
luchthavendiensten.
De productaansprakelijkheidsverzekering voor de luchtvaartindustrie is
ontworpen voor producenten, verkopers en onderhoudsbedrijven in de
luchtvaartindustrie: producenten van complete vliegtuigen, fabrikanten
van vliegtuigmotoren en -onderdelen evenals bedrijven gespecialiseerd in
onderhoud en reparatie.
Aviabel classificeert verzekerden op basis van de producten en diensten die
luchtvaartbedrijven leveren:
•

Kritieke producenten: dit zijn producenten van volledige
passagiersvliegtuigen of bijhorende motoren

•

Niet-kritieke producenten: producenten van general aviation
luchtvaartuigen, vliegtuigonderdelen of andere niet-kritieke onderdelen

•

Handelaren van luchtvaartuigen /onderhoudsbedrijven/hangaarexploitanten

•

Adviesbedrijven: deze verlenen advies en diensten op het gebied van
luchtvaartuigontwerp en -productie

Wat is verzekerd?

Aviabel is een toonaangevende verzekeraar voor de laatste drie
categorieën.
Aviabel biedt luchthavens, ongeacht of het grote, regionale of kleine
luchthavens betreft, een aansprakelijkheidsverzekering aan met een brede
waaier van verzekeringsdekkingen voor tal van werkzaamheden en risico’s:
•

Luchtverkeersleiding

•

Tanken en hertanken van vliegtuigen, met inbegrip van brandstof
opslag en distributie

•

Vliegtuigonderhoud, hangaar-exploitatie en reiniging

•

Vliegtuigafhandeling

•

Afhandeling van passagiers en bagage

•

Commerciële activiteiten (zoals tax-free shops)

•

Catering

•

Informatie- en communicatie aan passagiers en piloten

•

Luchtvaartscholen en pilotenopleiding

Aviabel is een toonaangevende verzekeraar van kleine en
middelgrote luchthavens en alle bovenvermelde activiteiten, met
uitzondering van luchtverkeersleiders.Voor grotere luchthavens
of luchtverkeersleiders handelt Aviabel als medeverzekeraar. Aviabel is
gespecialiseerd in aansprakelijkheidsverzekeringen. Wij dekken geen
eigendomsrisico’s. Voor risico’s van onroerende goederen dient u een
verzekeraar te raadplegen die industriële risico’s verzekert.

Wat is niet verzekerd?

De Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens de
Uitbating
dekt de financiële gevolgen van de extracontractuele
aansprakelijkheid van de verzekerde partij ten overstaan
van derde partijen tijdens de uitvoering van zijn
activiteiten.

aansprakelijkheid veroorzaakt door opzettelijke
handelingen of onwettig gedrag van de verzekerde

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwde
Voorwerpen
dekt de financiële gevolgen van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekerde partij voor schade
toegebracht aan voorwerpen toebehoren aan derden
en toevertrouwd aan de verzekerde partij (vb. aan
vliegtuigen of delen van vliegtuigen).

vorderingen op basis van de Belgische wet van 30 juni
1979 betreffende de objectieve aansprakelijkheid voor
brand en ontploffing of op basis van een andere verplichte
verzekering, waarvan de dekking niet specifiek wordt
vermeld in de algemene of de bijzondere voorwaarden
(deze uitsluiting geldt alleen voor Belgische risico’s)

De Burgerlijke Aansprakelijkheid na Levering
dekt de financiële gevolgen van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekerde ten overstaan
van derden voor lichamelijk letsel en materiële schade
alsook voor de immateriële gevolgschade veroorzaakt
door luchtvaartproducten na de levering ervan of door
werken na hun uitvoering.

de gevolgen van het niet-naleven van de contractuele
verplichtingen, zoals waarborgen, leveringstermijnen of
boetes die ten laste zijn van de verzekeringsnemer en die
de normale burgerlijke verplichtingen overstijgen

de aansprakelijkheid als eigenaar, huurder, houder of
gebruiker van een voertuig dat valt onder de wet op de
verplichte BA-verzekering voor motorrijtuigen
de aansprakelijkheid voor ongevallen die gevolgen
hebben voor een werknemer van de polishouder als
deze ongevallen plaatsvinden tijdens de uitvoering van
de taken door de werknemer onder toezicht van de
polishouder
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Mogelijke uitbreidingen van de dekking
(optioneel, afhankelijk van luchthaven- of
producent)

kosten voor het repareren van een gebrekkige
afwerking, met uitzondering van gevolgschade
veroorzaakt door gebrekkige afwerking

•

beroepsaansprakelijkheid

•

terugname van producten

•

aansprakelijkheid voor aan de grond stelling van een
luchtvaartuig

werkgeversaansprakelijkheid of socialezekerheidscompensatie voor arbeidsongevallen of
beroepsziekte

•

lichamelijk letsel

•

aansprakelijkheid voertuig aan de luchtzijde

•

testvluchten na vliegtuigonderhoud

•

oorlogsrisico en gerelateerde risico’s

Waar ben ik gedekt?
Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens de Uitbating en
Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwde Voorwerpen
evenals voor alle andere uitbreidingen is de waarborg
verworven binnen de Europese Unie. Voor Burgerlijke
Aansprakelijkheid na Levering, aansprakelijkheid voor aan
de grond stelling van een luchtvaartuig en terugname van
producten geldt wereldwijde dekking, waarbij de Verenigde
Staten en Canada in het algemeen echter uitgesloten zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U dient alle redelijke stappen te ondernemen om
schade of verlies te vermijden of te beperken.
U dient Aviabel onverwijld op de hoogte te brengen
ingeval van schade die door dit verzekeringsproduct is
verzekerd.
Het contract is alleen geldig wanneer de
verzekeringsnemer het bewijs levert dat de onderneming
gerund wordt volgens de wettelijke voorschriften van de
sector. Voorts moet de onderneming de regels inzake
uitbatingsvergunningen naleven. Dit alles gedurende de
volledige duur van het contract.

schade aan roerende of onroerende goederen als
eigenaar, verhuurder of gebruiker
schade veroorzaakt door roerende of onroerende
goederen die niet worden gebruikt voor de verzekerde
actieve bedrijfsactiviteit
vorderingen veroorzaakt door financiële transacties,
misbruik van vertrouwen, oneerlijke mededinging en
schending van intellectuele eigendomsrechten
vorderingen veroorzaakt door brand, water, ontploffing
of implosies als eigenaar, verhuurder of huurder van
een gebouw, plaats of installaties
andere uitsluitingen die in het algemeen van
toepassing zijn op alle verzekeringscontracten,
zoals nucleaire schade, asbestschade, sancties en
beperkingen naar aanleidingen van embargo’s
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?
Sub-limieten zijn van toepassing voor de uitbreiding
inzake lichamelijk letsel, aansprakelijkheid voor aan de
grond stelling van een luchtvaartuig en terugname van
producten.
Voor bijzondere uitbreidingen van het dekkingsgebied
naar de Verenigde Staten en Canada, kunnen verhoogde
vrijstellingen of sub-limieten van toepassing zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

De onderneming moet beschikken over de kwalificaties
en licenties die nodig zijn voor de luchtvaartactiviteit
die ze uitoefent. Het bedrijf engageert zich ertoe om de
technische voorschriften die opgelegd worden door de
overheden en/of de fabrikanten na te leven.

U betaalt de volledige jaarlijkse premie bij de aanschaf van
de polis of u betaalt in halfjaarlijkse of driemaandelijkse
aflossingen.

Aviabel heeft het recht, zonder ertoe gehouden
te zijn, de verklaringen te laten verifiëren door
vertegenwoordigers die de verzekeraar aanduidt.
Verder kan Aviabel overgaan tot een inspectie
van de onderneming of van alle documenten die
verband houden met de uitbatingsvergunning. Op
eerste verzoek moeten de verzekeringsnemer en de
verzekerde alle maatregelen nemen die Aviabel nodig
acht ter preventie van schadegevallen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De begin- en einddata van de dekking kan u zelf kiezen.
Beide worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. We
accepteren in het algemeen geen korte termijn polissen
(d.w.z. korter dan een jaar) of meerjarenpolissen die niet
jaarlijks opnieuw worden ondertekend.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bij contracten met stilzwijgende hernieuwing dient de annulatie plaats te vinden per aangetekend schrijven op een datum die vóór een
termijn valt van drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum.
Contracten die niet stilzwijgend worden hernieuwd, kunnen worden geannuleerd: 1. op elke dag die voor de vervaldatum valt als de
verzekerde de gewijzigde verzekeringspremie niet accepteert of de verzekerde en de verzekeraar geen akkoord bereiken over de
vermindering van de premie naar aanleiding van een verminderd risico; 2. na elke kennisgeving van een vordering, ten minste 30 dagen na
uitbetaling ervan of de weigering tot uitbetaling; 3. in het geval waarin Aviabel zijn licentie werd ontnomen als gevolg van faillissement of een
wettig akkoord.
Gelieve voor andere details onze algemene voorwaarden te raadplegen.
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