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Luchtvaart Aansprakelijkheid 
Informatiedocument voor het verzekeringsproduct 
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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot 
dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opge-
nomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) 
zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
We bieden u een aansprakelijkheidsverzekering voor uw luchtvaartuig. Deze beschermt u tegen financiële risico’s die ver-
band houden met claims van derden voor schade waarvoor u aansprakelijk bent. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 De verzekeringspolis dekt de wettelijke aan-

sprakelijkheid met betrekking tot het gebruik 
van een luchtvaartuig voor schade aan perso-
nen en zaken die niet in het luchtvaartuig ver-
voerd worden. 

 
Wat wordt terugbetaald? 
 
 De aansprakelijkheidsverzekering voor eige-

naars van luchtvaartuigen voorziet in vergoe-
ding tot het contractueel overeengekomen 
dekkingsbedrag voor gegronde claims van der-
den en verdedigt tegen onterechte claims. 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Het overeengekomen verzekerde bedrag is te 

vinden in het verzekeringsschema of in het ver-
zekeringsattest. 

 De overeengekomen sublimieten maken deel 
uit van de verzekerde hoofdsom. 

 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Uitgesloten van dekking is onder meer :  
 
x schade aan personen of zaken die in het 

luchtvaartuig vervoerd worden. 
x Bovendien betalen we enkel voor schade 

ten belope van de overeengekomen verze-
kerde bedragen. Als u een eigen risico bent 
overeengekomen, moet hiermee rekening 
worden gehouden voor elke verzekerde 
gebeurtenis. 

 
 

 
 

  
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
Er is geen dekking: 
 
! Als het luchtvaartuig op het ogenblik van 

de gebeurtenis niet voldoet aan de wette-
lijke en reglementaire vereisten voor het 
onderhoud en het gebruik van luchtvaar-
tuigen en/of als de eventuele vereiste re-
glementaire goedkeuringen niet waren 
toegekend. 

! Als de pilo(o)t(en) van het luchtvaartuig op 
het ogenblik van het incident niet de nodi-
ge vergunningen, toelatingen of kwalifica-
ties heeft (hebben). 

! Schade die voortvloeit uit een opzettelijke 
daad. 

 
    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Het toepassingsgebied van deze verzekering is individueel overeengekomen en wordt beschreven 
in de contractdocumenten. 

 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van de 

overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 

Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
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schadegeval te beperken. 
 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsverzoeken in 
geval van spreiding van de premie 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. De duurtijd, en al dan niet de automatische 
verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij 
deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


