Légiközlekedési tevékenységet
folytatók felelősségbiztosítása
Biztosítási termékismertető
Biztosító: Allianz Hungária Zrt.

Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által
10337587 azonosítószámon nyilvántartott biztosító

Termék:
Légi biztosítások

Ez a dokumentum a Légi közlekedési tevékenységet folytatók felelősségbiztosításával kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. A szerződéskötés előtti és a szerződésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást a termékre vonatkozó
ügyféltájékoztató valamint az általános és különös biztosítási szerződési feltételek tartalmazzák.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Vállalkozások részére értékesített olyan biztosítás, amely védelmett nyújt a légi közlekedési tevékenység folytatása során az áruszállítmányban okozott károkra, továbbá a biztosított légi jármű, az abból kieső személy vaay tárgy által, valamint az utasoknak okozott
károkra és/vagy nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíjra.

Mire terjed ki a biztosítás?
szerződésen kívül okozott kárra és/vagy az élet,
testi épség, egészség sérelme miatt bekövetkező nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíjra,
a szerződés teljesítése során
-	az utasoknak okozott kárra, az utasok pog�gyászában bekövetkezett kárra, valamint
az utasok élete,testi épsége, egészségük
sérelme miatt bekövetkező nem vagyoni
sérelem miatt igényel sérelemdíjra,
-	áruszállítmányban, postai küldeményben
bekövetkezett kárra,
További kockázatokra is kiterjeszthető a biztosítás, mint pld. balesetbiztosítás, háborús kockázatok és egyéb erőszakos cselekményekkel
okozott károk.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
bármely anyag légi járművel vagy légi járműből
történő szórásával okozott károkra/nem vagyoni
sérelemre,
a gépen való megbetegedés, különösen a légúti
fertőzés és annak szövődményei miatt bekövetkezett károkra/nem vagyoni sérelemre;
légi jármű üzemeltetésével más dolgokban
okozott, folyamatos állagrongálásból, illetőleg
állagromlásból eredő károkra.

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?

Hol érvényes a biztosításom?
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A kötvényben meghatározott országok területén, illetve légterében.
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A biztosítási szerződés a biztosítási összegen
belül kártérítési korlátozásokat, maximális szolgáltatási összegeket (limiteket) határozhat meg.
A kár egy részét Ön viseli, ha a szerződés
önrészt tartalmaz.
A biztosítási esemény bekövetkezése ellenére,
a feltételekben meghatározott személyi kör
szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozó
magatartása a biztosítási szolgáltatás teljesítése
alól mentesíti a biztosítót.
A biztosító mentesülését eredményezi, ha a
biztosított a jogszabály vagy hatóság által előírt
dokumentációs kötelezettségét nem vagy nem
megfelelő módon teljesíti és emiatt lényeges
körülmények kideríthetetlenné válnak.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
•
•
•
•
•

A szerződéskötéskor tájékoztatni kell a biztosítót a szerződéskötést megelőzően történt károkról,valamint a feltett
kérdésekre teljeskörűen és a valóságnak megfelelően kell válaszolni.
Ha az adataiban változást történik, azt kellő időben jeleznie kell.
A biztosítási díjat időben kell megfizetni.
Eleget kell tenni minden olyan kötelezettségnek, amellyel a károk bekövetkezése megelőzhető.
Ha kára következik be, azt be kell jelentenie a biztosítónak. A kárt köteles az általában elvárható módon enyhíteni,
valamint ügyelnie kell arra, hogy a kár szerinti állapotot megőrizze legalább addig, ameddig a biztosítóval a kár
felmérésével kapcsolatban nem egyeztetett. Ezen kívül meg kell adni a kárra vonatkozó minden lényeges és nélkülözhetetlen információt, ideértve azt is, ha a kárral kapcsolatban máshonnan térítésre vagy szolgáltatásra jogosult,
valamint a biztosító rendelkezésére kell bocsátani a szükséges dokumentumokat.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
•
•

A biztosítási díj a biztosítási időszakra vonatkozóan előre, egy összegben jár, amit a biztosítóval történő megállapodás alapján éves, féléves, negyedéves, havi részletekben vagy egyedi ütemezés szerint is megfizethet.
A biztosítási díj megfizetésének módjai: díjlehívás vagy a díjszámla átutalása, bankkártyás fizetés.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
•

A biztosítási szerződés kizárólag határozott időtartamra, legfeljebb 1 évre köthető meg. A biztosító kockázatviselésének kezdetét és végét a biztosítási kötvény dátum megjelöléssel tartalmazza.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
•
•
•
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Megszűnik a szerződés a határozott idő lejártával.
Megszüntethető a szerződés közös megegyezéssel.
Megszűnik akkor is a szerződés, ha olyan esemény következik be, ami miatt már nem áll érdekében az ügyfélnek a
szerződést tovább fenntartani. Ilyen például, ha az ügyfél a biztosított vagyontárgyat eladja, vagy az teljesen megsemmisül. Ilyenkor a szerződés az alapul szolgáló esemény bekövetkezésének napjával megszűnik.
A szerződés megszűnik akkor is, ha a biztosítási díjat az ügyfél határidőben nem fizeti meg. Ebben az esetben a
szerződés a fizetési határidőtől (díjesedékesség) számított 90 nap elteltével szűnik meg.

