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VERZEKERING TEGEN
VERLIES VAN VERGUNNING
Informatiedocument over verzekeringsproduct

Bedrijf:
Aviabel, een bijkantoor van AXIS Specialty Europe SE
Product: Verzekering tegen verlies van vergunning en Verzekering
		van pilotenopleiding

Dit document verstrekt informatie over de doelstelling en de dekking van de verzekering tegen verlies van uw pilotenlicentie, maar is geen formeel
onderdeel van het contract. U vindt alle voorwaarden terug in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van de intrekking van uw medisch certificaat wegens ziekte of een ongeval. Dit verzekeringsproduct is
bestemd voor lijnpiloten (individuele en groepsverzekering) en leerling-piloten die gestart zijn met hun opleiding tot lijnpiloot (ATPL).

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd:

Naast de uitsluitingen die gemeen zijn aan alle
verzekeringscontracten, zijn de volgende risico’s niet gedekt:

bij permanente stopzetting van de pilotenopleiding
om medische redenen;
bij een tijdelijke of definitieve schorsing van het
medisch certificaat;
wegens ziekte of een ongeval.

overlijden
oorlog tussen een van de volgende landen: Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, Frankrijk, Volksrepubliek China of
de Russische Federatie
een door een verzekerd bemanningslid gepleegde misdrijf
actieve deelname in een krijgsmacht
opzettelijk veroorzaakte letsels of zelfmoordpogingen
zwangerschap

Zijn er
dekkingsbeperkingen?
Dekking
Vanaf 55 jaar wordt enkel het ongevallenrisico
verzekerd.
Limieten
De verzekerde bepaalt zelf het verzekerde bedrag
binnen bepaalde grenzen.
Het verzekerde bedrag voor verlies van
vergunning wordt beperkt tot maximaal het
dubbele van het brutojaarsalaris.
Gaat het om een pilotenopleiding, dan mag het
verzekerde bedrag niet hoger liggen dan de
technische kostprijs (kosten van de theoretische
opleiding, vluchtsimulator en praktijkopleiding).

pschychologische of psychiatrische uitsluitingen
voorafbestaande toestanden
lichamelijk letsel of ziekte die een rechtstreeks of
onrechtstreeks gevolg is van de consumptie van alcohol
of drugs
Intrekking of schorsing van medische certificaten tengevolge van
een wijziging in de door de overheid die verantwoordelijk is voor
de aflevering van de vergunningen gehanteerde standaarden.
In de algemene en bijzondere voorwaarden worden de
onderschreven waarborgen en de wederzijdse verplichtingen
tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer in detail
beschreven.

Waar ben ik gedekt?
De dekking geldt wereldwijd. Tijdens de opleiding is de dekking van
het vliegrisico beperkt tot de regio’s waar de opleiding plaatsvindt.
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Wat zijn mijn verplichtingen?
Wegens de nieuwe AVG-regelgeving dient u vóór aanvang een toestemmingsformulier te ondertekenen.
U dient alle redelijke stappen te ondernemen om schade of verlies te vermijden of te beperken.
U dient alle regels na te leven met betrekking tot de veilige bediening van het luchtvaartuig.
De dekking loopt zolang u tewerkgesteld bent of uw opleiding loopt. Vanaf 55 jaar wordt enkel nog het verlies van vergunning
wegens ongeval verzekerd. Als uw tewerkstelling wordt beëindigd of gewijzigd, of u uw opleiding hebt voltooid, dient u Aviabel
(verzekeringsmaatschappij) daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Hebt u een verzekering voor pilotenopleiding onderschreven, dan kunt u een uitbreiding nemen die voorziet in een automatische
omzetting naar verlies van vergunning. Deze uitbreiding moet bij de onderschrijving van het contract aangevraagd worden en kan later
niet meer toegevoegd worden. Bij deze automatische omzetting kan de niet-tewerkgestelde piloot verder verzekerd blijven gedurende
maximaal twee jaar.
Bij verlies van vergunning dient u al het nodige te doen om de geldigheid van uw vergunning te herstellen. U dient voorts elke
medewerking en informatie met betrekking tot een schadegeval te verlenen, waaronder u aanbieden bij de overheid die verantwoordelijk
is voor de uitgifte van de vergunningen.
Als u dat niet doet, kan uw verzekering worden geannuleerd.

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

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddata van de dekking kunt u zelf kiezen. Beide worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De verzekering van
pilotenopleiding moet worden onderschreven bij het begin van de opleiding. Elke latere onderschrijving is onderworpen aan de bijzondere
aanvaarding door de verzekeraar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Per aangetekend schrijven minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.
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