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Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczeń Lotniczych ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/120/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. (dalej: OWU)
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi należy do działu II, grupa 9 zgodnie z załącznikiem do „Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
rzeczy osobiste (codziennego użytku: odzież, obuwie,
środki higieny osobistej, aparaty fotograficzne, kamery
video, telefony komórkowe oraz inny przenośny sprzęt
elektroniczny) 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;
suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
szkód wynikających z utraty zysku, jakichkolwiek strat
pośrednich;
szkód w środkach płatniczych, złocie, platynie, srebrze
i wyrobach z tych metali, papierach wartościowych, biżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i przedmiotach o wartości kolekcjonerskiej;
szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez kapitana statku powietrznego, pilota,
członków załogi statku powietrznego, członków personelu lotniczego, osób którym Ubezpieczony powierzył
kontrolę lub dozór ubezpieczonego statku powietrznego,
chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
szkód wyrządzonych 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:
za szkody powstałe wskutek konfiskaty, przetrzymania
lub przechwycenia statku powietrznego przez rząd lub
inne władze danego kraju;
za szkody powstałe wskutek akcji terrorystycznej, sabotażowej lub porwania statku powietrznego;
za szkody wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego przepisów krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych dotyczących zasad eksploatacji statków powietrznych oraz przewozu osób i ładunków;
za szkody 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;
wyplata odszkodowania powoduje pomniejszenie sumy
ubezpieczenia. Ubezpieczający może uzupełnić sumę
ubezpieczenia za opłatą składki uzupełniającej.
wypłata odszkodowania za utracone całkowicie lub częściowo rzeczy osobiste następuje po uwzględnieniu
stopnia zużycia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
1) podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach; o ile
wie o zawarciu umowy na jego rachunek;
2) w razie wypadku ubezpieczeniowego poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zajścia lub powzięcia o nim wiadomości, o ile wie o zawarciu umowy na jego rachunek;
3) współpracować z nami w badaniu szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci Ubezpieczający. Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej,
jednorazowo lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przeniesienia własności;
3) z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
5) z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
7) z dniem wypowiedzenia w razie zgłoszenia przez drugą stronę umowy żądania zmiany wysokości składki umowy na skutek
istotnej zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w wyniku odstąpienia
od umowy przez ubezpieczającego.
Ubezpieczający może a rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1) w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:
•
w ciągu 30 dni od jej zawarcia lub
•
w ciągu 7 dni od jej zawarcia, jeśli jest przedsiębiorcą;
2) gdy ubezpieczyciel zażądał zmiany wysokości składki w związku ze zmianą prawdopodobieństwa powstania wypadku. Wtedy
Ubezpieczający w ciągu 14 dni może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

