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De verzekering is geldig binnen de geografische grenzen vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Behoudens afzonderlijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, is de premie brengschuld en jaarlijks bij
vooruitbetaling te voldoen.

Tegen iedere betaling van premie wordt een getekende, of voor Aviabel geldig gestempelde kwijting
afgeleverd, die alleen als bewijs van betaling dient.

De kosten van vervolging tot het bekomen van de betaling van de premie, de polissen bijvoegselkosten, de
zegel- en registratiekosten zijn ten laste van de verzekeringnemer.

Alle belastingen, lasten, taksen, rechten, patenten en opcentiemen, onder welke benaming en door welke
overheid ook geheven of te heffen ten laste van Aviabel, uit hoofde van de ontvangen premies, of de
verzekerde bedragen, worden en zullen uitsluitend gedragen worden door de vezekeringnemer.

De verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen aanvang nemen voor de vezekeringnemer
onmiddellijk na de ondertekening van de polis; voor Aviabel, op de dag door de polis vastgesteld, op
voorwaarde dat de eerste premie betaald werd.

Van de tweede premievervaldag af, wordt aan de verzekeringnemer een uitsteltermijn van 15 dagen verleend
voor de premiebetaling. Gedurende deze termijn, die aanvang neemt op de vervaldag zelf van de premie,

blijft de verplichting van Aviabel in haar geheel voortbestaan en behoudt deze laatste haar recht op de

eisbaarheid van de premie.

Wordt de premie binnen deze termijn niet voldaan, dan wordt de verzekering van rechtswege geschorst,

zonder aanmaning, alleen het verstrijken van de termijn volstaat.

De vezekering wordt pas opnieuw van kracht's middags na de dag waarop de premie en de kosten nodig
gemaakt door haar invordering betaald werden.

Geen enkele verwijzing naar overschrijving op of afwijking van de overeenkomst kan tegenover Aviabel

ingeroepen worden zonder de handtekening of het visum van de Directie.
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Uit de kracht van de overeenkomst zelf is Aviabel in de plaats gesteld van de vezekeringnemer wat betreft al
zijn rechten en rechtsvorderingen tegen anderen die aansprakelijk zijn voor de ongevallen, uitgezonderd
tegen de familieleden van de verzekeringnemer oÍ tegen de personen die volgens artikel í7 van de
voonrvaarden eigen aan de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, niet als derden te
aanzien zrjn. Deze indeplaatsstelling moet op verzoek van Aviabel, door bijzondere akte herhaald worden. Dit
artikel is niet van toepassing op de voonrvaarden eigen aan de ongevallenverzekering piloten.

Aviabel kiest in rechte haar woonplaats te Brussel, in de maatschappelijke zetel.

Behoudens bijzondere clausule wordt deze overeenkomst stilzwijgend hernieuwd van jaar tot jaar tenzij het
opgezegd werd door één van de partijen door aangetekende brieÍ gepost ten minste drie maanden voor de
jaarlijkse vervaldag.

Aviabel behoudt zich daarentegen het recht voor de vezekering op elk ogenblik op te zeggen. Het uitwerksel
van de verzekering neemt een einde zeven dagen na de neerlegging ter post van de opzegbrieÍ. Het niet
verbruikte gedeelte van de premie wordt aan de vezekeringnemer terugbetaald.

Aviabel stemt er slechts in toe de in de polis beschreven risico's te dekken op voorwaarde dat de
hierna volgende veiligheidsmaatregelen, die zij onontbeerlijk oordeelt op te leggen stipt worden in
acht genomen :

1o Een officieel niet vervallen certificaat zal te allen tijde de volkomen luchtwaardigheid van het
luchtvaartuig bevestigen. Dit certificaat zal verplichtend moeten hernieuwd worden na elk ongeval
aan het luchtvaaÉuig overkomen, welke ook de belangrijkheid van de schade moge zijn.

2. Tijdens de ganse duur van de vezekering zal het luchtvaartuig ononderbroken een immatriculatie
moeten dragen.

3" De verzekeringnemer of het personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan het
bestuur van het luchtvaartuig moet houder zijn van regelmatige en geldige brevetten, die hen
geschikt verklaren voor de functie die zij aan boord van het luchtvaaÉuig veruullen. De

vezekeringnemer, zijn aangestelden of bezoldigden, de leden van het personeel met het besturen
van het luchtvaartuig belast, zullen zich moeten schikken naar de nationale en internationale van
kracht zijnde reglementen en wetten die betrekking hebben op de luchtvaaÉ, behoudens in geval

van overmacht.
4o De verzekeringnemer erkent uitdrukkelijk het recht van Aviabel om tijdens de loop van de

verzekering, dóor afgevaardigden die zijvrij mag kiezen, te laten overgaan tot de verificatie van de
gedane verklaringen en tot de inspectie van het luchtvaartuig.
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De vezekeringnemer is, op straf van veryal in geval van ramp, gehouden aan Aviabel door ter post
aangetekende brief alle veranderingen die voorgekomen zijn in de aard van het verzekerd risico aan te
geven die voor Aviabel een wijziging in haar beoordeling ervan kunnen meebrengen, zoals iedere,
zelfs toevallige verandering, aangebracht aan de vorm, het materiaal en het gebruik van het
luchtvaartuig.

De verzekeringsovereenkomst verbindt niet alleen de verzekeringnemer maar ook zijn erfgenamen en
rechtverkrijgenden; het behoudt tegenover hen zijn volle uitwerking en blijft ondeelbaar. Hetzelfde geldt in
geval van oprichting van een maatschappij of wanneer het wijzigingen aan een maatschappij betreft.

In geval van afstand van het in de polis aangeduide luchtvaartuig mag de verzekeringnemer in
overeenstemming met de overnemer aan Aviabel de overdracht van de vezekering op naam van de
overnemer voorstellen.

De uitwerking van de verzekering is geschorst voor het afgestane luchtvaartuig totdat de overdracht door
bijvoegsel bevestigd is.

Het luchtvaartuig zal mogen bestuurd worden door de vezekeringnemer of door elke andere door hem
gemachtigde persoon, die de vooruvaarden vervult vereist door het artikel 7 3' hiervoor.

ln geval van verzwijging of van valse aangifte vanwege de verzekeringnemer, die van aard is Aviabel
in dwaling te brengen wat betreft de beoordeling van het risico, is Aviabel gerechtigd de nietigheid
van de overeenkomst in te roepen. De betaalde premie blijft aan Aviabel verwoÍven als
overeengekomen boete. Dit zal eveneens het geval zijn wanneer de verzekeringnemer ter gelegenheid
van een ramp, een valse aangifte zal gedaan hebben.

Volgende ongevallen worden uit de verzekering gesloten, maar kunnen gedekt worden mits
uitdrukketijke vermelding in de bijzondere voonaraarde en mits eventuele betaling van een bijpremie :

a) Wanneer het luchtvaaÉuig voor herstellingen toeveÉrouwd werd;
b) Bij vrijwillige uitvoering van kunst- en acrobatische vluchten;
c) De ongevallen overkomen tijdens nachtvluchten; er wordt evenwel bepaald dat ongevallen

overkomen tijdens vluchten die normaal hadden moeten eindigen voor het invallen van de nacht,
maar die, wegens overmacht moeten verlengd worden, in de verzekering begrepen zijn;

d) De ongevallen overkomen tijdens de evoluties van het luchtvaaÉuig op een afstand van de kusten
die heÍ niet zou toelaten in geval van breuk of defect aan het mechanisme of van iedere andere
stilstand van de motorpropulsiegroep, opnieuw in aanraking te komen met zijn normaal
opstijgingselement. Deze uitsluitingen zijn niet toepasselijk op de oveÉochten van het Nauw van
Kales, van het Kanaal en van de Belgische kust naar Engeland of omgekeerd;
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e) De ongevallen overkomen wanneer het luchtvaartuig deelneemt aan matches, weddenschappen,
uitdagingen, snelheidsproeven, wedstrijden, raids, recordvluchten, pogingen tot neerhalen van
records, alsmede tijdens iedere poging gedaan met het oog op het deelnemen aan één van deze
wedstrijden. De deelname van luchtvaaÉuigen aan rallye's, luchttoeren en meetings voor zover het
luchtvaartuig gebruikt wordt binnen de toegelaten perken voorzien in de polis, wordt zonder
uitdrukkelijke vermelding gedekt; er mag in geen geval sprake zijn van kunst- of acrobatische
vluchten, noch van competitievluchten;

f) Ter gelegenheíd van de eerste vlucht of proefvtucht gedaan door prototypeJuchtvaaÉuigen;
g) De ongevallen overkomen bij het gebruik maken voor de landing, het neerkomen op water, of de

opstijging van terreinen of water die niet officieel erkend zijn door een gouvernementele
luchtvaaÉadministratie, behoudens in geval van overmacht;

h) De ongevallen overkomen bij evoluties in de lucht die aanvang namen bij sterke wind, mist, lage
wolken, of hoge zee.

Zijn door deze polis nooit gedekt :

a) De ongevallen met opzet veroozaakt of die welke veroorzaakt werden op aanstoken van de
verzekeringnemer, van de eigenaar van het luchtvaartuig of van de effectieve piloot, behoudens het
geval waarin de laakbare feiten werden gesteld door een persoon voor wie de verzekeringnemer
burgerlijk aansprakelijk is;

b) De ongevallen overkomen wanneer het luchtvaaÉuig opgeëist werd door om het even welke
overheid;

c) De ongevallen overkomen ten gevolge van aardbeving, vulkanische uitbarstingen, overstromingen,
oorlogsgebeurtenissen, om het even of de oorlog verklaard werd of niet, opstand, burgerlijke
onlusten, stakingen en oproeren;

d) De ongevallen overkomen bij evoluties in de lucht gedaan in overtreding met een verbod uitgaande
van de bevoegde overheden of in overtreding met de reglementering op de luchtvaart;

e) De ongevallen overkomen wanneer de piloot of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor
het besturen van het luchtvaartuig zich in staat van dronkenschap bevindt of onder invloed van
verdovende middelen;

0 De ongevallen overkomen wanneer het luchtvaaÉuig gebruikt wordt voor een ander doel dan dat
vermeld in de bijzondere voorwaarden;

g) De ongevallen overkomen bij het aanzetten van de motoren zonder controle of
beschermingsmiddelen die voldoende zijn tegen het voorwaaÉs bewegen alsmede die overkomen
bij het aanzetten van de motoren in een hangaar;

h) De ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van :

1' Thermische, mechanische, radioactieve effecten en dergelijke voortkomend door om het even
welke wijziging van de atomische structuur van de materie;

2' De kunstmatige versnelling van atomische deeltjes;
3' De uitstralingen veroozaakt door radio-isotopen;

i) De ongevallen veroorzaakt door roekeloze of niet verrechtvaardigde evoluties door het normaal
besturen van het luchtvaartuig, de scheervluchten inbegrepen, behoudens gevalvan overmacht.
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VOORWAARDEN EIGEN AAN HEÏ VERZEKEREN VAN DE BURGERLIJKÊ AANSPMKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

De verzekering die het voorwerp uitmaakt van deze afdeling heeft tot doel de burgerlijke aansprakelijkheid
binnen de grenzen van de van kracht zijnde wetgeving enerzijds en tot beloop van de vastgestelde
waarborgen anderzijds, te verzekeren die op de verzekeringnemer kan wegen uit hoofde van :

1'Ongevallen met lichamelijke of stoffelijke schade, inbegrepen die welke voortvloeien uit brand, of
ontploffing van het luchtvaartuig, veroorzaakt aan niet vervoerde derden tijdens en buiten de evoluties in de
lucht,

2' Ongevallen van lichamelijke of stoffelijke schade (de ongevallen van stoffelijke schade beperkt zijnde tot de
voorwerpen die de vervoerde derden onder hun bewaking houden en in ieder geval beperkt tot Euro
1.300,- per persoon) inbegrepen die welke voortvloeien uit brand of ontploffing van het luchtvaartuig,
veroorzaakt aan de vervoerde derden, voor zoveel het ongeval dat de schade veroozaakt heeft, zich aan
boord van het verzekerde luchtvaartuig voordoet of tijdens alle verrichtingen bij het aan- en van boord
gaan.

De waarborg is toepasselijk onder de hierna vermelde uitdrukkelijke voonruaarden :

A. In geval van vervoer tegen betaling gedaan door een exploitant van luchtvaartlijnen die lid is van de
Association Internationale du Trafic Aerien (l.A.T.A), zal het reisbiljet bepalen dat het vervoer geschiedt
onder de algemene transportvoorwaarden van vernoemde vereniging.

B. In geval van betaald vervoer uitgevoerd door een uitbater die niet lid is van de l.A.T.A., zal deze in de
transportdocumenten vermelden dat hij zich ontslaat van alle verantwoordelijkheid volgens de toegelaten
normen en volgens de bepaalde grenzen toegepast door het nationaal recht. Geen enkel transport van
passagiers, noch van bagages zal aanvaard worden indien deze niet overeenstemmen met het
passagiersbiljet en het bagagebulletin welke verplichtend dient overhandigd te worden aan iedere
passagier vooraleer de reis een aanvang neemt. De tekst van dit reisbiljet en/of bagage bulletin moet door
Aviabel goedgekeurd worden.

Benevens de burgerlijke aansprakelijkheid van de vezekeringnemer, stemt Aviabel er in toe, binnen de
grenzen van de overeenkomst, de burgerhjke aansprakelijkheid te verzekeren die persoonlijk ten laste kan
gelegd worden van de andere personen voorzien in artikel 10 van de algemene voorwaarden gemeen aan
alle verzekerde risico's.

De waarborg van Aviabel is beperkt tot de sommen vastgesteld in de bijzondere voonivaarden, waarin
begrepen zijn alle kosten van behandeling, intresten, uitgaven en erelonen van alle aard, gerechtelijke,

buitengerechtelijke en andere.

Daar echter de boete een straf is door de wet voozien, is zij nooit ten laste van Aviabel, evenmin als de

gerechtskosten van straÍgedingen en dergelijke.
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Door "derden" in de zin van de verzekering, moet verstaan worden alle personen andere dan :

1o De verzekeringnemer en de leden van zijn familie die onder zijn dak inwonen of door hem onderhouden
worden;

2' Het personeel van het luchtvaartuig, of het in dienst is van de vezekeringnemer of niet, en de leden van
hun familie zoals vermeld in 1".

Wanneer echter, naar aanleiding van een ongeval overkomen aan de piloot oÍ de leden van het personeel van
het luchtvaartuig, deze de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de vezekeringnemer inroepen en
tegen hem vervolgingen inspannen tot het bekomen van een schadeloosstelling, dan zal de waarborg aan de
verzekeringnemer verworven zijn naar aanleiding van een door de polis gedekt ongeval.

Wat betreft de waarborg voorzien onder 2o van artikel 14 wordt bepaald dat door het vezekerd luchtvaartuig
geen groter aantal personen mag vervoerd worden dan voozien door het luchtwaardigheidscertificaat. Wordt
met dit voorschrift geen rekening gehouden dan zal Aviabel gerechtigd zijn slechts een deel van de
verzekerde vergoedingen en kosten te betalen; dit deel zal vastgesteld worden bij toepassing van de
evenredigheidsregel.

In elk geval behoudt Aviabel zich het recht voor verval bij ongeval toe te passen, indien het gewicht
van de vervoerde personen en voorwerpen hoger is dan dit toegelaten door het
I uchtwaard igheidsceÉificaat.

Wanneer, naar aanleiding van een door de polis gedekte ramp, de burgerlijke aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer kan ingeroepen worden, en deze ramp tot strafuervolging aanleiding geeft tegen de
verzekeringnemer of de piloot, belast Aviabel zich met de verdediging van de beklaagde door een door haar
gekozen advocaat en neemt zij de erelonen en de kosten van deze laatste te haren laste. De beklaagde kan
op zijn kosten een advocaat naar zijn keuze toevoegen.

In geval van strafrechterlijke veroordeling vezet Aviabel er zich niet tegen dat de verzekeringnemer verzet
aantekent of in beroep gaat voor al de verschillende graden van de rechtsmacht, hierbij wel verstaan zijnde
dat zij de kosten en honoraria door deze gedingen meegebracht niet zal te dragen hebben, ingeval z$ zich
over het beroep niet zou akkoord verklaard hebben. Moest de schadevergoeding verhoogd worden dan zou
Aviabel er moeten voor instaan tot beloop van de som die nog beschikbaar blijft op het maximum in de polis
vastgesteld.

Behoudens het geval van overmacht is, door het feit zelf dat de gedaagden op gerechtszittingen niet
verschijnen of geen beroep aantekenen wanneer de maatschappij zulks verlangt, deze laatste van alle
verplichtingen tegenover hen ontslaan.

In geval van burgerlijk geding ingespannen tegen de verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekte

ramp, volgt en leidt Aviabel het proces in naam van de vezekeringnemer en betaalt zij voor rekening van

deze laatste het bedrag van de veroordelingen zo in hoofdsom als in intresten en dit binnen de perken van de

verzekerde bedragen.
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Bestaat de aan het slachtoffer of aan zijn rechthebbenden toegekende vergoeding in een rente en wordt de
vezekeringnemer veroordeeld voor deze rente een speciale waarborg te storten, dan gebruikt Aviabel tot het
vormen van die waarborg de som die beschikbaar blijft op het maximum in de polis voozien na de uitgaven
die de ramp reeds kan veroorzaakt hebben.

Moet er geen speciale waarborg voor de rente gestort worden, dan wordt de waarde van de rente in kapitaal
op de dag waarop zij ingaat vastgesteld op basis van de schaal gehecht aan het Koninklijk Besluit van 13 april
1 936.

ls deze waarde lager dan de beschikbare som, dan is de rente volledig ten laste van Aviabel; is zij hoger, dan
is de rente door Aviabel slechts naar verhouding verschuldigd.

INSTRUCTIES IN GEVAL VAN RAMP BETREKKING HEBBENDE OP DE WAARBORG BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHËID TEGENOVER DERDEN

Elke ramp moet zo gauw mogelijk schriftelijk aan Aviabel aangegeven worden.

De aangifte moet de oozaken, de omstandigheden en de gevolgen van de ramp vermelden, de namen en de
woonplaatsen van hem die de ramp veroorzaakte en van de getuigen alsmede de namen en woonplaatsen
van de slachtoffers.

De verzekeringnemer moet bovendien alle nuttige inlichtingen aan Aviabel verstrekken en haar alle
opzoekingen betreffende de ramp vergemakkelijken.

De verzekeringnemer verliest zijn recht op de waarborg in geval de ramp niet aangegeven wordt binnen de
acht dagen die volgen op het ogenblik waarop hij er kennis van kreeg.

Geen enkele aangifte zal nog aangenomen worden na een tijdsverloop van één jaar te rekenen van de dag af
van de ramp.

De voormelde termijnen, inbegrepen die van één jaar, zullen tegenover de in het ongeval gekwetste
verzekeringnemer slechts beginnen te lopen van de dag af waarop hij de leiding van zijn zaken heeft kunnen
hernemen en tegenover de erfgenamen van de verzekerde, indien hij gedood werd, van de dag af waarop zij
gedagvaard werden.

ledere oproeping voor het gerecht of dagvaarding en in het algemeen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke
akten van welke aard ook betreffende een ramp moeten aan Aviabel binnen de acht en veertig uren van de

betekening overgemaakt worden, op straf voor de vezekeringnemer, zelf de gevolgen van de vertraging te
moeten dragen.

ledere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere

betaling door de verzekeringnemer gedaan zonder geschreven toelating van Aviabel ontslaan deze laatste

van alle verplichtingen inzake de overkomen ramp.
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Wordt niet aanzien als erkenning van verantwoordelijkheid de eerste geldelijke of geneeskundige hulp door
de verzekerde verstrekt.

Zo ook is de eenvoudige erkenning door de vezekeringnemer van het feit zelf en van de omstandigheden
geen oorzaak van verval.

VOORWAARDEN EIGEN AAN DE VERZEKERING TEGEN BRAND

De verzekering die het vooruverp uitmaakt van deze afdeling heeft tot doel de stoffelijke schade te dekken aan
het in de overeenkomst aangeduide luchtvaartuig veroozaakt door brand, ontploffing, werpen van vlammen,
zelfontbranding en bliksem :

a) Gedurende de toegelaten evoluties in de lucht of ten gevolge van deze laatste;
b) Buiten de evoluties in de lucht.

De goederen van de vervoerde personen zullen slechts na uitdrukkelijke overeenkomst vezekerd zijn. De
juwelen, zilverwerk, geldstukken, bankbiljetten en waardepapieren van alle aard blijven steeds uitgesloten.

VOORWAARDEN EIGEN AAN DE VERZEKERING TEGEN DIEFSTAL

Aviabel verzekert het in de polis aangeduide luchtvaartuig tegen diefstal alsmede de vernietiging of de
beschadiging door de daad van dieven, gepleegd in de hangaars of in alle andere standplaatsen.

Zijn door de verzekering niet gedekt :

a) De diefstallen of beschadigingen waarvan de daders of medeplichtigen deelgenoten of familieleden zijn van
de vezekeringnemer;

b) De diefstallen of beschadigingen gepleegd door personen in dienst van de vezekeringnemer of door
personen aan wie de verzekeringnemer het luchtvaartuig heeft toevertrouwd om het te gebruiken, of door
de depositoairs van het luchtvaartuig of zijn personeel.

De vervoerde vooruerpen zijn steeds uit de vezekering gesloten.
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VOORWMRDÊN EIGEN AAN DE VERZEKERING TFGEN DE SCHADE AAN DE LUCHWMRTUIGEN

De verzekering die het voorwerp uitmaakt van deze afdeling heeft tot doel dekking te verlenen voor stoffelijke
schade veroorzaakt aan het vliegtuig vermeld in de overeenkomst en voortkomend hetzij door een ongeval
als gevolg van een onverhoeds contact met de grond of het water of met ieder beweegbaar of onbeweegbaar
voorwerp, inbegrepen de gevallen waar een dergelijk contact voortvloeit uit de kwaadwilligheid van derden :

a) gedurende de toegelaten evoluties in de lucht;
b) buiten de evoluties in de lucht.

Zijn uit de verzekering gesloten de schadegevallen veroorzaakt :

a) Aan de organen ten gevolge van sleet, constructiefout, gebrek In de stof, of ten gevolge van een
klaarblijkelijk slecht onderhoud van het luchtvaartuig;

b) Door een breuk of defect aan het mechanisme van het luchtvaaÉuig of iedere andere stilstand van
de motorpropulsiegroep. Blijven echter verzekerd de schadegevallen die vooÉvloeien uit een
ongeval overkomen ten gevolge van luchtvaaÉmoeilijkheden door het luchtvaartuig onderyonden
en veroorzaakt
door een breuk of een defect aan het mechanisme of van iedere andere stilstand van de
motorpropulsiegroep;

c) Ten gevolge van een gebeurtenis voozien in de afdelingen Brand en Diefstal van deze polis;
d) Door de vervoerde voonrerpen, door hun lading of lossing, of ten gevolge van het gewicht van de

door het luchtvaartuig vervoerde vracht.

VOORWAARDEN GEMEEN AAN DE AFDELINGEN BRAND, DIEFSïAL EN SCHADE VAN DE LUCHïVMRTUIGEN

De waarde van het verzekerde luchtvaartuig met het oog op de regeling bij toepassing van de afdelingen
Brand, Diefstal, Schade zal de verkoopwaarde zijn op het ogenblik van de ramp.

Laat de luchtvaartmarkt niet toe de verkoopwaarde van het vezekerde luchtvaartuig vast te stellen, dan zal
de waarde die tot basis dient voor de regeling van de schadevergoeding, die zijn welke voorzien is in de
bijzondere voorwaarden van de polis, hiervan afgetrokken een waardevermindering berekend tegen 1/1500
voor ieder vlieguur.

De eerste 100 vlieguren geven echter geen aanleiding tot waardevermindering.

De onvoldoende vezekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde van het luchtvaartuig op het

ogenblik van de ramp zal aanleiding geven tot toepassing van de evenredige regeling.

fndien de verzekerde waarde lager ligt dan de catalogus waarde, zal de berekening van de evenredige
regeling toegepast worden in geval van ramp met gedeeltelijke schade.
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Wanneer de schade herstelbaar is, wordt de herstelling gedaan op kosten van Aviabel, hetzij deze het bestek
aanneemt van de door de verzekeringnemer gekozen hersteller, hetzijzij zelf in de herstelling voorziet.

In ieder geval zijn de verplichtingen van Aviabel, wat betreft de herstelling na een enkele en zelfde ramp,
beperkt tot beloop van de op het ogenblik van de ramp vezekerde waarde, mits aftrekking van de vrijstelling
voorzien in de bijzondere voorwaarden, inbegrepen de kosten voorzien voor het blussen van de brand, voor
de voorlopige stalling, voor het transport van het beschadigde luchtvaartuig naar de hersteller en de nodige
demontagekosten voor het opmaken van het bestek.

Moest in geval van ramp, gewaarborgd door de polis, het vezekerd luchtvaartuig definitief buiten gebruik
gesteld worden, zal de polis geannuleerd worden zonder premie terugbetaling. In gevalvan vervanging door
een ander luchtvaartuig , zal de vezekering slechts kunnen afgesloten worden mits onderschrijving van een
nieuwe overeenkomst.

In geval van betaling door Aviabel van een vergoeding, bij toepassing van gedeeltelijke beschadigingen, zal
de verzekeringnemer de wedersamenstelling van de waarborg tot beloop van het maximum voorzien door de
polis mogen aanvragen. Deze waarborg zal opnieuw samengesteld zijn na de betaling door de
verzekeringnemer van een speciale premie, die vastgesteld wordt rekening houdende enezijds met het
bedrag nodig tot de wedersamenstelling en anderzijds met de nog te lopen duur van de vezekering.

Kan geen overeenkomst bereikt worden over de belangrijkheid van de schade dan zal deze laatste op
gemeenschappelijke kosten door tegensprekelijke expertise vastgesteld worden.

De vergoeding in geval van diefstal van het luchtvaartuig is betaalbaar binnen de dertig dagen te rekenen van
de aangifte van de ramp af. Indien, na het verstrijken van deze termijn, het luchtvaartuig teruggevonden
wordt, mag de verzekeringnemer het terugnemen tegen terugbetaling van de ontvangen schadevergoeding,
de eventuele kosten van herstel blijven echter ten laste van Aviabel; hij mag ook het luchtvaartuig aan Aviabel
laten en de schadevergoeding behouden.

In geen enkel geval zal Aviabel kunnen gehouden worden tot het toekennen van een vergoeding voor
gebruiksderving.
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INSTRUCTIES IN GEVAL VAN RAMP : AFDELINGEN BRAND, DIEFSTAL EN SCHADE AAN LUCHTVAARÏUIGEN

Elke ramp moet zohaast mogelijk schriftelijk of per telegram aan Aviabel aangegeven worden. In geval van
diefstal, moet onmiddellijk klacht bij de rechterlijke overheid of bij de bevoegde politie neergelegd worden.

De verzekeringnemer verliest zijn recht op de waarborg in geval hij deze aangifte niet doet binnen de drie
dagen die volgen op het ogenblik waarop hij kennis gekregen heeft van de ramp en geen enkele aangifte zal
nog aangenomen worden na een termijn van één maand te rekenen van de dag af van de ramp.

Benevens de aangifte van het feit van de ramp, is de verzekeringnemer gehouden aan Aviabel alle
inlichtingen te verstrekken die hem gevraagd worden over de oozaken, de omstandigheden en de gevolgen
van de ramp.

In geval van ongeval zal geen enkele demontage of herstelling mogen begonnen worden zonder de
schriftelijke toestemming van Aviabel, behalve die welke nodig gemaakt zijn in het belang van de veiligheid en
om andere schade te voorkomen.

De verzekeringnemer zal op eigen kosten aan Aviabel alle nodige medewerking verlenen om het bedrag van
de eis tot een minimum te herleiden en tot het uitvoeren van alle werken die redelijkerwijze Aviabel ter zake
tot nut kunnen zijn. In het bijzonder zal de verzekeringnemer alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten
treffen om elke verzwaring van de gevolgen van het ongevalte voorkomen.

VOORWAARDEN EIGEN AAN DE ONGEVALLENVERZEKERING PILOTEN

De waarborg van Aviabel is beperkt tot de lichamelijke ongevallen aan de vezekerde overkomen vanaf het
ogenblik dat hij plaats neemt in het luchtvaartuig, tot dat hij het verlaat. De waarborg blijft dus voor de

verzekerde geldig gedurende gans de tijd dat hij zich aan boord bevindt.

Zijn eveneens in de verzekering begrepen, de lichamelijke ongevallen overkomen bij het in- en uitstijgen van
het luchtvaartuig, alsook die veroozaakt door de verrichtingen die nodig zijn voor het in gang zetten van de
motoren.

De verzekering strekt zich niet uit tot de zelfmoord, voltrokken of gepoogd, vrijwillig of onbewust, noch tot de

aandoeningen, rechtstreekse of niet rechtstreekse gevolgen van een gebrekkige gezondheidstoestand zoals

beroerten, vallende ziekten, slagaderbreuk, bloedaandrang, zwakheidsbreuken en hun gevolgen, de

komplikaties uit welke oorzaak ook van aderspatten die voor een ongeval bestonden, zonnesteek, bevriezen
of alie andere uitwerksels van de temperatuur waaraan de vezekerde niet is blootgesteld naar aanleiding van

een door de overeenkomst verzekerd ongeval, vergiftigingen, behoudens voor hetgeen vermeld wordt onder
littera 2" van artikel 2 en de besmettelijke en epidemische ziekten, zelfs wanneer deze het gevolg zijn van een

insektensteek zoals voor de gele koorts, de malaria en de slaapziekte.
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De waarborg is toepasselijk op de gevallen voorzien in de bijzondere vooruaarden. De verplichtingen van de
maatschappij zijn de volgende :

A. In gevalvan overlijden

Sterft de verzekerde als slachtoffer van een ongeval in de zin van de vezekering, dan betaalt Aviabel het
verzekerd bedrag aan de wettige erfgenamen van de vezekerde, indien het overlijden zich voordoet he2ij
onmiddellijk, hetzij bÍnnen een tijdperk van drie jaar, te rekenen van de dag af van het ongeval en indien dit
overlijden het rechtstreeks en uitsluitend gevolg ervan is.

De verdwijning van de verzekerdezal geen vermoeden van het overkomen van een dodelijk ongeval kunnen
uitmaken.

Het overlijden door ongeval in de zin van de overeenkomst zal aangenomen worden indien, in geval van
verdwijning van het toestel waarin de vezekerde plaats genomen had, geen enkel bericht werd ontvangen,
noch van het toestel, noch van de piloot, noch van een andere persoon die zich aan boord bevond, binnen
een tijdperk van drie kalendermaanden te rekenen van de dag af van de verdwijning.

B. In gevalvan bestendige onbekwaamheid

Deze onbekwaamheid doet zich voor in volgende graden :

1o Vollediqe bestendiqe onbekwaamheid, voortvloeiend uit: het volledig verlies van het gezicht, de volledige
afzetting van de twee armen of van de twee handen, van de twee benen of van de twee voeten, van een
arm en een been of van een hand en een voet, ongeneesbare letsels aan de hersenen door
verwondingen veroorzaakt, die de mogelijkheid van alle arbeid of van iedere bezigheid uitsluiten. De
vergoeding bestaat in de volledige betaling van het verzekerd bedrag.

2o Gedeelteliike bestendiqe onbekwaamheid - De vergoeding wordt vastgesteld naar de volgende percenten
van het verzekerd bedrag :

Voor het volledig verlies van de rechterarm 75o/o,van de linkerarm 60%, van de rechtervoorarm 65%, van
de linkervoorarmSSo/o, van de rechterhand 60%, van de linkerhand 50%, van een dij 60%, van een been

50%,van een voet 40oÁ, van een oog 30%, van de vingers van de rechterhand : duim 20%, wijsvinger
16%, iedere andere vinger 10o/o,van de vingers van de linkerhand:duim 18%, wijsvinger 14%, iedere
andere vinger 8%, van een grote teen 5%, iedere andere teen 3%; volledige doofheid van de twee oren
50%, volledige doofheid van een oor 1S%.Voor een linkse, op voorwaarde dat de verklaring ervan in het
voorstel gedaan werd, zullen de percenten betreffende het bovenste rechterlidmaat toegepast worden op

het linker en omgekeerd.

Voorgaande vergoedingen zullen eveneens toegestaan worden voor het volledig of onvolledig verlies van het
geOruit<, zondei afzetiing of afscheiding van het lichaam, van voornoemde ledematen, organen of
lichaamsdelen, door verlamming, erge misvorming, gehele of gedeeltelijke en ongeneesbare stijfheid.

Wanneer het verlies van een hiervoren vermeld lidmaat of orgaan slechts gedeeltelijk is, zal de vergoeding

slechts een breuk zijn van die welke toegekend wordt voor het volledig verlies van dit lidmaat of orgaan.

Voor de gevallen van gedeeltelijke bestendige onbekwaamheid die hierboven vermeld niet voozien werden,

wordt ds graad van bestendige onbekwaamheid bepaald door analogie met bovenvermelde gegevens,

zonder rekéning te houden mef het beroep van de verzekerde en uitsluitend door reden van aanraking tot de

anatomische iÀtegriteit van het menselijk wezen in het algemeen; nochtans, zal de maatschappij bij

gedeeltelijke bestèndige onbekwaamheid nooit verplicht worden de betaling van een kapitaal hoger dan het

verzekerd kapitaal in gevalvan totale bestendige onbekwaamheid te vergoeden.

Het verlies van ledematen of organen die reeds aangetast zijn voor het ongeval wordt niet vergoed.
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De wonden van ledematen of organen die reeds aangetast zijn, worden slechts vergoed door vaststelling van
de staat voor en na het ongeval.

De evaluatie van de wonden van de ledematen of van de gezonde venrvonde organen door het ongeval mag
niet verhoogd worden ten nadele van Aviabel wanneer andere ledematen of organen vreemd aan het ongeval
reeds in gebrekkige toestand waren.

Indien een ziekte of een ziekelijke toestand de gevolgen van een ongeval vermeerderen, is Aviabel slechts
verplicht de gevolgen die het ongeval zou gehad hebben te vergoeden zonder rekening te houden met de
ziekte of de ziekelijke staat.

In geval van geschil tussen de partijen aangaande de graad van bestendige onbekwaamheid, wordt de
kwestie definitief en verplichtend opgelost voor de twee partijen door een medische commissie. ledere partij
duidt een geneesheer aan. In geval geen akkoord bereikt werd, benoemen de 2 geneesheren een
scheidsrechter; indien zij tot geen akkoord komen aangaande de keuze van een derde geneesheer, geschiedt
de aanduiding door de bevoegde Voorzitter van de rechtbank daar waar de polis uitgegeven werd.

De kosten en honoraria van de scheidsrechter worden gemeenschappelijk betaald, gezien iedere partij de
honoraria van zijn geneesheer draagt.

lndien, na betaling voor een bestendige onbekwaamheid, de vezekerde moest overlijden ten gevolge van de
exclusieve en directe gevolgen van het ongeval, in de termijnen voozien in artikel 14 A, zou Aviabel de
vergoeding van overlijden te betalen hebben, mits aftrekking van deze reeds betaald voor bestendige
onbekwaamheid.

C. In gevalvan tijdelijke onbekwaamheid

Behoudens speciale bepalingen in de bijzondere voorwaarden, zal de vergoeding in deze laatste vermeld,
betaald worden, van de dag af die volgt op die van het ongeval, tijdens de duur van de onbekwaamheid en
ten hoogste tot de tweehonderdste dag te rekenen van de datum van het ongeval af.

De dagelijkse vergoeding wordt volledig uitbetaald ingeval de vezekerde onbekwaam is tot iedere bezigheid
welke deel uitmaakt van het in het voorstel aangegeven beroep; wanneer de vezekerde een deel van zijn
bezigheden kan verrichten, dan wordt de dagelijkse vergoeding naar verhouding verminderd.

De betaling van de dagelijkse vergoeding in geval van tijdelijke onbekwaamheid wordt onverminderd gedaan
van deze die moet betaald worden in geval van overlijden of totale onbekwaamheid.

D. Medische farmaceutische en hospitalisatiekosten

De genees-, heel- en farmaceutische kosten en de kosten van verblijf in hospitalen en klinieken nodig
gemaakt door de zorgen gegeven naar aanleiding van een door de polis gedekt ongeval, zijn ten laste van
Aviabel tot beloop van het maximum vermeld in de bijzondere vooruaarden. Zijn in de waarborg begrepen, de

massagekosten veroorzaakt ten gevolge van beenderbreuken en verstuikingen alsmede in de gevallen van
gewrichtsstijfheid en van erge kneuzingen met bloeduitstorting.

Zijn er ook inbegrepen de eventuele kosten van radiografie en speciale behandelingen met uitsluiting van de

kosten betreffende de toestellen voor kunstmatige vervanging van lichaamsdelen en orthopedische toestellen.

De betaling van deze kosten geschiedt in aanvulling en na uitputting van de sommen gebeurlijk terugbetaald

door de verzekering ziekte en invaliditeit, en na voorlegging van de bewijsstukken aan Aviabel.
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De betaling van de vergoedingen heeft plaats in de zetel van Aviabel te Brussel, mits volledige en definitieve
ontvangst van een kwijtbrief van de maatschappij.

In geval van overlijden gebeurt de betaling veertien dagen na de vervulling van de formaliteiten en het
overmaken van de onontbeerlijke dokumenten. Bij bestendige onbekwaamheid, is de betaling slechts eisbaar
14 dagen na akkoord van de partijen betreffende de graad van onbekwaamheid en, in geval van tijdelijke
onbekwaamheid, veertien dagen na het ophouden van de medische vezorging.

Aviabel kan niet gedwongen worden tot provisionele betalingen, nochtans kan zU op aanvraag van de
verzekerde, voor het ophouden van de medische verzorging voorschotten op de vergoedingen die
verschuldigd zijn, toestaan. Aviabel behoudt zich het recht voor het bedrag van deze voorschotten vast te
stellen.

Behoudens het geval van overlijden overkomen in de voorwaarden voozien in artikel, 424. en welke zich
voordoet na de regeling van het schadegeval, is de betaling van de vergoeding definitief en ontlast zij Aviabel
van elke verdere eis op grond van het ongeval en zijn gevolgen.

BEPALINGEN

De partijen komen overeen dat onder de hierna vermelde woorden en uitdrukkingen , die in de polis gebruikt of
kunnen gebruikt worden, moet verstaan worden :

Lichamelijk ongeval : elk toevallig, plotseling, abnormaal voorval, rechtstreeks veroozaakt door de werking
van een uitwendige, hevige kracht, vreemd aan de wil van de vezekerde en een letsel aan het menselijk
lichaam toebrengt.

Bij uitbreiding dekt de verzekering :

1" De lichamelijke ongevallen veroorzaakt door de bliksem ;

2" De bloedvergiftiging, gevolg van een door de verzekering gedekt ongeval ;

3" De verstikking toe te schrijven aan een onvooziene ontsnapping van gassen oÍ dampen, of aan iedere
andere oorzaak eigen aan het vliegen per luchtvaartuig.

Luchtvaartuig : Luchtvaartuig betekent het luchtvaartuig of de luchtvaartuigen vermeld in de bijzondere
voorwaarden van de polis, motor(s) en alle boordinstrumenten en normale uitrusting inbegrepen, maar met
uitsluiting van alle bijhorige uitrustingen, behalve wanneer deze uitdrukkelijk in de polis vermeld werden.

Begunstigde : de persoon die uit hoofde van de polis, ten opzichte van Aviabel, de bevoegdheid krijgt om de

vergoeding te vragen en te ontvangen. De verzekerde, de vezekeringnemer en de begunstigde kunnen
verschillende personen of slechts één enkele persoon zijn.

Uitbater van een luchtvaaÉuig : iedere persoon die een luchtvaartuig ter beschikking heeft en die er voor
eigen rekening gebruik van maakt.

Bevelhebber : elke persoon in deze hoedanigheid door de uitbater aangesteld, oÍ bij ontstentenis, de eerste
piloot.

Prototype : Elk luchtvaartuig dat afwijkt van elk toestel dat voordien reeds voozien was van een

luchtwáardigheidscertificaat, hetzij wegens één of meer belangrijke kenmerken in zijn model of constructie
(gewicht, kiacht, afmetingen, centrage), hetzij wegens de specificatie van een of meerdere essentiële

organen : motorpropulsiegroep, elementen van het geraamte, van de romp, van de zeilen, van het

stabilisatievlak, van het landingstoestel.
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Kunst- en acrobatische vluchten : Gewilde evoluties door de normale leiding van het luchtvaartuig niet
gerechtvaardigd, hierin begrepen een plotse verandering van de stand van het luchtvaartuig of van de hoogte,
zoals de looping the loop, vlucht in omgekeerde houding, spiraaldaling, tonvlucht, scheervlucht, behalve in
geval van overmacht, en alle andere kunst- en acrobatische vluchten.

Eerste vlucht : Evolutie gedaan na de bouw of de herbouw van het prototype-luchtvaartuig, inbegrepen een
volledige rondvlucht met wendingen naar rechts en naar links, het landen op de grond of op het water,
uitgevoerd in een of meerdere stadia. Doet zich een ongeval voor tijdens deze vlucht, dan zal de volgende
vlucht na de herstelling, eveneens aanzien worden als eerste vlucht, enz ..., totdat de evoluties tot een goed
einde kunnen gebracht worden. Van dit ogenblik zullen de vluchten door het luchtvaartuig uitgevoerd, niet
meer aanzien worden als eerste vluchten.

Proefvlucht : Een vlucht die tot doel heeft het experimenteren met of proberen van nieuwe onderdelen
(uitgezonderd vervanging van standaardonderdelen) of nieuwe uitvindingen op het gebied van de luchtvaart.

Verbouwing : Elke wijziging van een luchtvaartuig die betrekking heeft op een of meerdere belangrijke
kenmerken van zijn model of constructie of de specificatie van één of meerdere van zijn essentiële organen.

De evoluties in de lucht: Voeren evoluties in de lucht uit : de toestellen die door eigen middelen in
beweging zijn, hetzij op de grond, hetzij in de lucht.
Sterke wind : Wind die aan de grond een snelheid heeft van meer dan 50 km per uur.

Mist : Meteorologisch verschijnsel waardoor de grond of het water onzichtbaar wordt, in een vertikaal plan
van een hoogte van minder dan 200 m of waardoor in horizontale richting het zicht onmogelijk wordt op meer
dan 300 m.

Lage wolken : Wolken die het luchtvaartuig weerhouden te evolueren hoger dan 200 m.

Hoge zee : Golven die meer dan 1,50 m hoogte hebben gemeten van de basis tot aan de top.

Nacht : De tijd die verloopt tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang (de in acht te
nemen uurregeling is die van het vertrekpunt van het luchtvaartuig voor de voorgestelde vlucht).
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