Ubezpieczenia lotnicze
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Produkt: Aero casco

z siedzibą w Polsce, numer zezwolenia: RP-006-23-90 z 12 lutego 1990 r.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) lotniczych, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie szkód w statkach powietrznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu osobistego członków załogi (dział II
załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa: 1, 5).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczeń lotniczych ochroną mogą zostać
objęte:

Ubezpieczeniem Aero casco nie są objęte m.in.:

Aero casco, czyli szkody powstałe w statkach powietrznych i ich wyposażeniu,
następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW) załóg
ubezpieczonych statków powietrznych oraz bagaż
osobisty członków załogi.

szkody powstałe podczas lotów zwiększonego ryzyka:
przeciwpożarowych, agrotechnicznych, z ładunkiem
podwieszonym, treningowych oraz podczas zawodów i pokazów, sportowo-wyczynowych, próbnych,
koszty próbnych oblotów statków powietrznych
po szkodzie,
utrata zysku, kary pieniężne i grzywny.

Przedmiotem ubezpieczenia w Aero casco jest:
statek powietrzny wraz z wyposażeniem podstawowym,
dodatkowe wyposażenie statku powietrznego.

Ubezpieczeniem NNW nie są objęte m.in.:
trwałe następstwa zawału serca, wylewu krwi do mózgu,
zarażenia się chorobą tropikalną lub wywołaną tropikalnymi pasożytami i jadami zwierząt.

Ubezpieczenie obejmuje statki powietrzne:
przycumowane, w locie, podczas kołowania, na ziemi.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Aero casco nie obejmuje m.in. szkód powstałych:

W ubezpieczeniu NNW przedmiotem ubezpieczenia są:
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - członka załogi statku powietrznego w czasie
wykonywania czynności lotniczej,
bagaż osobisty członków załogi uszkodzony, zniszczony lub utracony w wyniku wypadku lotniczego.
Ubezpieczenia lotnicze obejmują szkody powstałe w statkach powietrznych wskutek:
zderzenia się statku powietrznego z innym statkiem,
ziemią, wodą albo przedmiotem lub obiektem stałym
lub ruchomym,
pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, trzęsienia ziemi,
huraganu,
kradzieży statku powietrznego,
uszkodzenia przez osoby trzecie,
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oraz skutki następstw nieszczęśliwych wypadków powstałe
w wyniku tych zdarzeń.
Zakres może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez
wprowadzenie do umowy postanowień dodatkowych lub
odmiennych od ustalonych w OWU.

podczas wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej
innej niż określona w polisie,
na skutek użytkowania statku powietrznego w innych
celach niż to zadeklarowano,
na skutek wad konstrukcji statku powietrznego i obejmujących te wady, w częściach statku powietrznego
dotkniętych wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem,
w wyniku niewłaściwej eksploatacji statku powietrznego,
wskutek naruszenia obowiązujących przepisów lotniczych,
podczas transportu statku powietrznego innym środkiem przewozowym - nie dotyczy szybowców i balonów,
nieprzekraczających 5% sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW nie obejmuje m.in. szkód:
powstałych wskutek umyślnego działania ubezpieczonego, zaburzeń psychicznych ubezpieczonego, usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa
lub samobójstwa.
Ponadto ubezpieczenia lotnicze nie obejmują szkód powyżej
wartości sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności
określonych w umowie lub OWU.
Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna, udział własny).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.
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Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
przestrzeganie obowiązujących przepisów lotniczych i eksploatowanie statku powietrznego zgodnie z nimi,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów,

•

niezwłocznego powiadomienia UNIQA o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego,

•

udzielenia UNIQA pomocy w wyjaśnieniu okoliczności powstania szkody i ustaleniu jej rozmiarów oraz złożenia wyliczenia
wartości szkody,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.
Ochrona ubezpieczeniowa ustaje w przypadku m.in.: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia ubezpieczającego od umowy
ubezpieczenia, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, wyczerpania się sumy ubezpieczenia, utraty tytułu prawnego własności statku powietrznego albo tytułu prawnego do jego posiadania lub zbycia statku powietrznego.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ze skutkiem
natychmiastowym - w przypadkach określonych w OWU.
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