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PERSOONLIJKE
ONGEVALLENVERZEKERING
Informatiedocument over verzekeringsproduct
Bedrijf: Aviabel, een vennootschap van AXIS Capital
Product: Persoonlijke ongevallenverzekering

Dit document verstrekt informatie over de doelstelling en de dekking van de persoonlijke ongevallenverzekering voor bemanningen 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 persoonlijk letsel bij de verzekerde personen. Dit verzekeringsproduct is bedoeld voor privépiloten, professionals,
boordwerktuigkundigen, personeel en passagiers aan boord van een luchtvaartuig.

Wat is verzekerd?
Standaarddekking
Uitkering van een kapitaal (forfaitair vastgelegd in de bijzondere voorwaarden) in geval van overlijden en/of blijvende invaliditeit.
Optionele waarborgen
Uitkering van een dagvergoeding (forfaitair vastgelegd in de bijzondere voorwaarden) in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Vergoeding van medische kosten na tussenkomst van de Sociale Zekerheid

Wat is niet verzekerd?
ongevallen die voortkomen uit het niet naleven van de geldende reglementen en wetten met betrekking tot de luchtvaart
ongevallen die te wijten zijn aan het niet respecteren van beperkingen die verband houden met vergunningen en kwalificaties
ongevallen die voorkomen wanneer het toestel gebruikt wordt voor andere doeleinden dan voorzien in de bijzondere voorwaarden
ongevallen die voorkomen tijdens een beperkte zichtbaarheid, wanneer het toestel niet uitgerust is voor het vliegen in dergelijke
omstandigheden
feitelijk gebruik of dreiging met kwaadwillig gebruik van biologische en chemische materialen,
nucleaire reacties, nucleaire straling of radioactieve verontreiniging
verzekerde personen die werken voor de strijdkrachten of deelnemen aan operaties van de strijdkrachten
zelfdoding of poging tot zelfdoding door de verzekerde persoon of opzettelijke zelfverwonding door de verzekerde persoon in een
toestand van krankzinnigheid
opzettelijke blootstelling door de verzekerde persoon aan uitzonderlijk gevaar (behalve bij een poging om een mensenleven te redden)
strafbare feiten gepleegd door de verzekerde persoon zelf
de verzekerde persoon verkeert onder invloed van alcohol of drugs
zwangerschap of bevalling
uitsluitingen die in het algemeen voor alle verzekeringscontracten glden, zoals claims veroorzaakt of mede veroorzaakt door oorlog.
In de algemene en bijzondere voorwaarden worden de onderschreven waarborgen en de wederzijdse verplichtingen tussen de verzekeraar
en de verzekeringsnemer in detail beschreven.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
De dekking reikt standaard van het tijdstip van instappen tot het tijdstip van uitstappen. Ongevallen op het tarmac kunnen worden
opgenomen, in zeer specifieke gevallen kan een 24-uurs-dekking worden aangeboden.
Geografische limieten, toegelaten luchtvaartuigtypes en toegestaan gebruik dienen in de polis te worden gedefinieerd.
Variabele elementen al naargelang het type luchtvaartuig:
maximumlimieten
wachtperiode voor de dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit
verzekerde limiet voor tijdelijke invaliditeit en/of vergoeding van medische onkosten zijn afhankelijk van de verzekerde sommen voor
overlijden en/of permanente invaliditeit.
Maximumaantal dagen gedekt voor de dagvergoeding. Standaard = 200 dagen

Waar ben ik gedekt?
Alle ongevallen die plaatsvinden terwijl de verzekerde persoon zich aan boord van het luchtvaartuig bevindt of die plaatsvinden tijdens
het in- of uitstappen, zijn verzekerd. De dekking kan uitgebreid worden tot ongevallen in de hangars, op het vliegveld of op het tarmac. De
geografische limieten zijn vastgelegd in het contract en zijn afhankelijk van het luchtvaartuigtype. De geografische uitsluitingsclausule is van
toepassing: LSW617H.

Wat zijn mijn verplichtingen?
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.
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 de volledige jaarlijkse premie bij de aanschaf van de polis of u betaalt in halfjaarlijkse of kwartaalsgewijze aflossingen.

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

Hoe zeg ik mijn contract op?
Per aangetekend schrijven minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag en minstens 2 maanden in Nederland.
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