Légiközlekedési tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása
IV. sz. záradék
A fedezet kiterjesztése a háborús kockázatokra és az egyéb erőszakos
cselekményekkel okozott károkra/nem vagyoni sérelemre (AVN 52 E)
1. Jelen biztosítási feltételek szerint, ha jelen
fedezetnek kiegészítő záradéka a háború, repülőgép
eltérítés és egyéb veszélyek kizárási záradék (AVN 48B
záradék), a felek ezennel megállapodnak abban, hogy
pótlólagos díj fizetése esetén, biztosítási kötvényen
megjelölt időponttól kezdve a jelen fedezet részét
képező AVN 48B záradék b) alpontját kivéve
valamennyi alpont törlésre kerül a jelen záradék
feltételei és kikötései szerint.
2. Ugyan jelen záradék alapján feloldásra kerül az AVN
48B záradék a) pontjában foglalt kizárás, azonban a
fedezet továbbra sem terjed ki semmilyen olyan
földön lévő vagyontárgy károsodására, mely nem
Kanada vagy az Amerikai Egyesült Államok területén
következik be, kivéve, ha a kárt légi jármű vagy annak
használata okozza.
3. A biztosítási fedezet korlátozás
A biztosító kártérítési/sérelemdíj megfizetési
kötelezettsége a jelen záradékban foglalt fedezetre
vonatkozóan biztosítási eseményenként és évente
összesen maximum SDR ………………….. vagy a
kötvényben megjelölt limit, illetve amely összeg a
kettő közül a kisebb. A szublimit a jelen biztosításra
érvényes teljes kártérítési limiten belül értendő, nem
pedig azon felül.
A jelen felelősségbiztosítási záradék alapján nyújtott
biztosítási fedezet keretében ez a szublimit nem
alkalmazandó
a)

b)

a biztosított légi jármű üzemeltető utasaival
szemben fennálló, a légi jármű
üzemeltetéséből eredő felelősségre
(beleértve személyes tárgyaikat és
csomagjaikat);
a biztosított üzemeltető légi járművének a
fedélzetén található áruszállítmány és postai
küldemény vonatkozásában fennálló
üzemeltetői felelősségre.

4. Automatikus megszűnés
Az alábbiakban meghatározott módon a jelen záradék
hatálya automatikusan megszűnik a következő
körülmények között:
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1.1. A teljes fedezet megszűnik
-

ha háború tör ki (hadüzenettel vagy anélkül)
az alább felsorolt államok közül kettő vagy
több között: Franciaország, Kínai
Népköztársaság, Orosz Szövetségi
Köztársaság, Egyesült Királyság, Amerikai
Egyesült Államok.

1.2. Az AVN 48B záradék a) pontjának visszaírása
kapcsán fennálló fedezet megszűnik
-

valamely ellenséges háborús fegyver atomvagy nukleáris maghasadás és/vagy fúzió
következtében előálló robbanása, illetve más
hasonló reakció vagy radioaktív sugárzás
esetén függetlenül attól, hogy a detonáció
hol és mikor következett be, és hogy abban a
biztosított légi jármű részt vett-e, vagy sem.

1.3. A teljes fedezet megszűnik az elkobzott légi
jármű(vek)re vonatkozóan
-

az elkobzás vagy rekvirálás időpontjától.

Ha a biztosított légi jármű a 4.1, 4.2 vagy a 4.3
pontban foglalt események valamelyikének
bekövetkezésekor a levegőben volt, a biztosítási
fedezet a jelen záradék értelmében addig marad
érvényben, ameddig a légi jármű az említett
események után először leszáll, és minden utasa
elhagyja (feltéve, hogy a biztosítási szerződés
időközben más módon nem szűnt meg, vagy nem
mondták fel).
2. A módosítás és felmondás
2.1. A biztosítási díj és/vagy a területi hatály
módosítása (7 napos)
A biztosító bármikor jogosult a jelen záradékra
vonatkozó fedezetet felmondani, hogy a biztosítási
díjakat és a kockázatviselési helyet módosítsa. A
felmondás az erről szóló értesítés kézhezvételétele
napján a greenwichi idő szerinti 23:59 órától számított
7 nap elteltével lép hatályba.

2.2. Részleges felmondás (48 órás)
A fenti 4.2 pontban tárgyalt ellenséges robbanást
követően a biztosító a jelen záradék 1. pontja szerinti
biztosítási fedezet egy vagy több részét felmondhatja
az AVN 48B záradék, d), e), f) és/vagy g) pontjaira
hivatkozva. A felmondás az erről szóló értesítés
kézhezvételétele napján a greenwichi idő szerinti
23:59 órától számított 48 óra elteltével lép hatályba.
2.3. Felmondás (7 nap)
A jelen záradék által nyújtott biztosítási fedezetet a
biztosító vagy a biztosított bármikor felmondhatja. A
felmondás az erről szóló értesítés kézhezvételétele
napján a greenwichi idő szerinti 23:59 órától számított
7 nap elteltével lép hatályba.
2.4. Értesítések

A jelen kizárás alapján a biztosító helytállási
kötelezettsége nem terjed ki az olyan
kártérítési/sérelemdíj megfizetése iránti igényekre,
melyek abból származnak, hogy a légi jármű valamely
okból nincs a biztosított ellenőrzése alatt. A légi jármű
akkor minősül a biztosított számára
visszaszolgáltatottnak, amikor biztonsággal földet ér
egy olyan repülőtéren, amely nincs kizárva a jelen
felelősségbiztosítási szerződésben foglalt földrajzi
hatály alól, és amely teljes mértékben alkalmas a légi
jármű működtetésére. (A biztonságos földet érés
feltétele, hogy a légi jármű leállított motorokkal és
kényszerítés nélkül leparkoljon).

Allianz Hungária Zrt.

Az itt tárgyalt valamennyi értesítésnek írásban kell
történniemiatt bekövetkezett károkra/nem vagyoni
sérelemre:
a)
háború, invázió, idegen ellenség ténykedése,
harci cselekmények (hadüzenettel vagy
anélkül), polgárháború, lázadás, forradalom,
felkelés, rendkívüli állapot, katonai vagy
jogellenes hatalomátvétel, illetve ennek
kísérlete;
b)
bármely atom- vagy nukleáris hasadást
és/vagy fúziót alkalmazó háborús fegyver
robbantása, illetőleg hasonló reakció vagy
radioaktív sugárzás;
c)
sztrájkok, zendülés, polgári
felkelések/zavargások vagy
munkászavargások;
d)
egy vagy több személy – akár felsőbb
hatalom ügynöke, akár nem – politikai vagy
terrorista célú tette, akár véletlenszerűen,
akár tudatosan okoz vesztességet vagy
kárt/nem vagyoni sérelmet;
e)
bármely rosszindulatból elkövetett
cselekmény vagy szabotázs;
f)
bármely (polgári, katonai vagy de facto)
kormány, állami vagy helyi hatóság által
végrehajtott vagy elrendelt elkobzás,
államosítás, lefoglalás, késleltetés, kisajátítás,
a tulajdonjog vagy a használat megvonása;
g)
a gépeltérítés vagy a légi járműnek és/vagy
személyzetének törvénytelen elrablása,
illetőleg az irányítás jogtalan átvétele repülés
közben (beleértve az elrablásra vagy
ellenőrzésre tett kísérleteket is) a repülőgép
fedélzetén tartózkodó személy vagy
személyek által, akik a biztosított
jóváhagyása nélkül cselekszenek.
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