Letalsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Letalsko zavarovanje
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Letalsko zavarovanje vam zagotavlja celovito kritje za vsa finančna tveganja, povezana z lastništvom in uporabo zrakoplova ter drugih letalnih naprav.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb in zavarovanje
odgovornosti do potnikov, prtljage in tovora
izplačilo škode zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega
zdravja tretjih oseb
izplačilo škode zaradi uničenja, poškodbe ali izgube stvari
Ne prezrite!
Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb ter potnikov in prtljage
je v Sloveniji obvezno. Če ima zrakoplov registrirane potniške
sedeže, morate obvezno zavarovati tudi odgovornost do
potnikov.
Kasko zavarovanje
Letno zavarovanje
popolna izguba ali poškodba zrakoplova med poletom,
taksiranjem, mirovanjem na zemlji ali vsidranjem
stroški reševanja ali prevoza zrakoplova
Dodatno lahko zavarujete:
• mirovanje v primeru požara, poplave, potresa, viharja in
vlomne tatvine
• prevoz po kopnem v dogovorjenih teritorialnih mejah v primeru
prometne nesreče, elementarne nezgode, požara, vlomne
tatvine ali ropa zrakoplova na prevoznem sredstvu
• vleko jadralnih letal ali reklamnih napisov
• komercialno uporabo (prevoz potnikov in prtljage)
• šolanje pilotov
• treninge in tekmovanja, akrobatsko letenje
• oddajo v najem
• aviotretiranje, aerofotogrametrijo
• poizkusne polete, prototipe in nulte serije
• posamezne prelete
• padala in zmaje brez motorja v primeru popolne izgube
• letalske modele z ali brez motorjev

Kaj ni zavarovano?
škoda na vašem zrakoplovu
škoda iz naslova zahtevkov zavarovalca, zavarovanca,
lastnika, uporabnika, solastnika zrakoplova
škoda iz naslova zahtevka pilota in posadke zrakoplova

Ali je kritje omejeno?
Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi vsotami. Minimalne
zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti so zakonsko
določene.
Omejitve veljajo pri:
namerno povzročeni škodi
vožnji pod vplivom alkohola, drog
zrakoplovu in njegovi uporabi, neskladni z zakonskimi
zahtevami, tehničnimi predpisi in navodili o tehničnem
izkoriščanju, oskrbovanju, vzdrževanju, zaščitnih ukrepih ali
delovanju zrakoplova
pristajanju in vzletanju na površinah, ki nimajo uradnega
dovoljenja, razen v primeru višje sile
uporabi zrakoplova brez veljavnega dovoljenja za letenje

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na območju R. Slovenije, z razširitvijo kritja pa lahko tudi na območje Evrope.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•

Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za zavarovanje.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh,
ko ste izvedeli zanj.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Pri večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega naslednjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva zapadlosti.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Zavarovalno kritje zavarovalnice začne ob 00. uri dneva začetka zavarovanja,
če je do tega dne plačana premija, sicer pa ob 24. uri dneva, ko je bila plačana premija. Kritje preneha ob 24. uri dneva prenehanja zavarovanja, če ni
drugače dogovorjeno.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev. Ob nastopu
zavarovalnega primera lahko odpoveste zavarovanje v roku enega meseca, odkar smo priznali ali odklonili odškodninski zahtevek.
Zavarovanje lahko odpoveste tudi predčasno, ko preneha obstajati interes za zavarovanje (prodaja, sprememba lastništva, odtujitev).
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