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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi należy do działu II, grupa 9 załącznika do „Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Rzeczy osobiste członków załogi statku powietrznego,
uszkodzone, zniszczone lub utracone w wyniku zdarzenia
ubezpieczeniowego, pod warunkiem że zdarzenie
ubezpieczeniowe było objęte ochroną ubezpieczeniową
w ramach ubezpieczenia aerocasco;
 rzeczy osobiste codziennego użytku, które zazwyczaj są
zabierane ze sobą na pokład statku powietrznego: odzież,
obuwie, środki higieny osobistej, aparaty fotograficzne,
kamery video, telefony komórkowe oraz inny przenośny
sprzęt elektroniczny;
 sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający na każdego
członka załogi statku powietrznego;
 wypłata odszkodowania za utracone całkowicie lub
częściowo rzeczy osobiste następuje po uwzględnieniu
stopnia zużycia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód:
 
wynikających z utraty zysku, jakichkolwiek strat pośrednich
oraz kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego;
 
w środkach płatniczych, papierach wartościowych,
dokumentach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych
i innych przedmiotach mających wartość kolekcjonerską;
 
w złocie, platynie, srebrze i wyrobach z tych metali;
 
wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez kapitana statku powietrznego, pilota, członków załogi
statku powietrznego, członków personelu lotniczego, osoby
którym Ubezpieczony lub Ubezpieczający powierzył kontrolę
lub dozór ubezpieczonego statku powietrznego, chyba
że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 
podczas pilotowania statku powietrznego przez osobę nie
posiadającą ważnej licencji pilota albo innego ważnego
dokumentu uprawniającego do wykonywania lotów na
danym typie statku powietrznego i w danych warunkach.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
 powstałe wskutek konfiskaty, przetrzymania lub
przechwycenia statku powietrznego przez rząd lub inne
władze danego kraju;
 powstałe wskutek akcji terrorystycznej, sabotażowej lub
porwania statku powietrznego;
 wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego przepisów krajowych, wspólnotowych
i międzynarodowych dotyczących zasad eksploatacji statków
powietrznych oraz przewozu osób i ładunków;
 powstałe podczas użytkowania statków powietrznych, które
nie posiadały w czasie eksploatacji ważnego świadectwa
zdatności do lotu albo innego równorzędnego dokumentu
upoważniającego do wykonywania lotów na danym typie
statku powietrznego, chyba że stan techniczny nie miał
wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o inne kraje.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Jeżeli ponosiliśmy odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,
a składka lub jej pierwsza rata nie zostały opłacone w ustalonym terminie, mamy prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, zawiadamiając o tym Ubezpieczającego i jednocześnie zachowując prawo żądania zapłaty składki za okres, przez który
ponosiliśmy odpowiedzialność.
W razie opłacania składki w ratach, jeżeli kolejna rata składki nie została opłacona w ustalonym terminie, po upływie terminu płatności tej
raty możemy wezwać Ubezpieczającego do jej zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez
Ubezpieczającego spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku brak zapłaty zaległej raty składki we wskazanym
terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej z upływem 7 dni od daty otrzymania tego wezwania przez Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– wraz z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia;
– z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
– z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia;
– z dniem doręczenia naszego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ponosiliśmy
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania od nas pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej
płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności.
W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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