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Produkt: 							 Ubezpieczenie ryzyk lotniczych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach ryzyk
lotniczych zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 marca 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ryzyk lotniczych mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi, prawnymi
oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody wyrządzone:

3 odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób
trzecich bądź pasażerów (OC UŻYTKOWNIKA STATKU POWIETRZNEGO),

!

wskutek winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania);

!

wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub
osoby, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym;

3 odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu przewozu ładunków
(OC FRACHT).

!

wskutek wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej innej, niż
wyszczególniona na polisie;

Suma gwarancyjna:

!

3 Suma gwarancyjna jest ustalonym w umowie ubezpieczenia limitem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

wskutek wykonywania lotów przez statek powietrzny wyłączony
z eksploatacji;

!

wskutek wykonywania lotów przez statek powietrzny nie posiadający
ważnego świadectwa sprawności technicznej wystawionego przez polskie władze nadzorujące lotnictwo cywilne lub innego równoważnego
dokumentu wystawionego zgodnie z przepisami kraju rejestrującego
statek powietrzny i uznawanego przez te władze jako poświadczenie
zdolności technicznej statku powietrznego do lotu;

!

wskutek użytkowania statku powietrznego w innych celach niż
zadeklarowano;

!

wskutek przymusowego lądowania statku powietrznego z powodu
braku paliwa;

!

wskutek pilotowania statku powietrznego przez osobę nie posiadającą
ważnej licencji pilota i uprawnień do pełnienia określonych funkcji na
pokładzie statku powietrznego lub ważnych uprawnień do wykonywania
lotów na danym typie statku powietrznego i w danych warunkach lotu;

!

wskutek obsługi technicznej statku powietrznego przez mechaników
Ubezpieczonego nie posiadających wymaganych przepisami uprawnień
odpowiednich do zakresu dokonywanej obsługi, naprawy lub regulacji;

!

wskutek przewozu większej liczby osób niż dopuszcza instrukcja
użytkowania statku powietrznego;

!

wskutek wykonywania przez personel lotniczy Ubezpieczonego
obowiązków służbowych: w stanie nietrzeźwym, pod wpływem leków
psychotropowych, narkotyków lub innych środków odurzających;

!

wskutek nieprzestrzegania przez personel kierowniczy Ubezpieczonego,
jego pracowników i osoby działające na jego zlecenie, przepisów krajowych
i międzynarodowych, dotyczących przewozu osób, bagażu i ładunków.

3 odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego wobec pasażerów
i ich bagażu (OC PRZEWOŹNIKA),

– na zdarzenie każdego ze statków powietrznych – dla OC
użytkownika,
– na pasażera z tytułu jednego zdarzenia – dla OC przewoźnika,
– na jedno i/lub wszystkie zdarzenia – dla OC fracht.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje innej
odpowiedzialności niż OC użytkownika statku powietrznego wobec
osób trzecich bądź pasażerów, odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
lotniczego wobec pasażerów i ich bagażu, OC przewoźnika z tytułu
przewozu ładunków.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny obszar wskazany.

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczyciel otrzymał
oświadczenie o odstąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego: Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego
w każdym czasie,
d) ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki określony terminie,
e) wyczerpania sumy gwarancyjnej,
f ) zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalności gospodarczej lub przejęcia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przez inny podmiot
nabycia mienia, z którym wiąże się udzielona ochrona ubezpieczeniowa.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta
od umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony
ubezpieczeniowej.

