DIGEST APPI TURKEY
APPI üyelerine yönelik hava taşıtları kullanımına ilişkin
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUĞU VE BİREYSEL KAZA SİGORTASI
SİGORTACI :

AK SİGORTA
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, N°9
Kule : 1, Kat : 0-6 Ümaraniye 34771
ISTANBUL
TÜRKIYE

SİGORTALI :

APPI Turkey
SKY SPORTS
Belceğiz, Çarşı Cd. Tonoz Otel

48300 OLUDENIZ
BAŞLANGIÇ TARİHİ :

01/01/2017

YILDÖNÜMÜ TARİHİ:

01 AĞUSTOS

SİGORTALI :

Geçerli APPI üyeliğine sahip (aktif üye), APPI ile ilgili garantiyi kabul etmiş ve ilgili ödemeleri yapmış, ve kaza anında
serbest uçuş egzersizi ya da pratik faaliyetinde olan her şahıs.
Sigortacının ya da aracısının açık istisna beyanı hariç; her bir üye ve sigortalı APPI’nin verdiği
sertifikalara sahip olması (ya da eğitim sürecinde olması) zorunludur, bu eğitimlerin güncel olmaları ve
gerçekleştirilen uçuşla ilgili olmaları gerekmektedir.

TEMİNATLAR
Aşağıdaki faaliyetler poliçe kapsamına girer:
•

Onay amaçlı gerçekleştirilen -ticari olmayan- uçuşlar,

•
Havacılık eğitim uçuşları, ücret karşılığı olanlar dahil. Öğrencilerin “In progress” statüsünde APPI üyesi
olarak kayıtlı olmaları gerekmektedir,
•

Ücretsiz ilk uçuşlar ve gezi uçuşları,

•
Masraflarına iştirak edilen, ücretli ilk uçuş, gezi uçuşları ve YAMAÇ PARAŞÜTÜ tanıtım organizasyonu
sırasında gerçekleşen tanıtım uçuşları. Bu uçuşlar yeterli nitelikte her bir uçuş öğretmeni, ya da nitelikli bir uçuş
öğretmeni tarafından eğitim almış ve sertifikaya sahip her bir pilot, ya da en azından Open Sky Tandem Pilot
sertifikasına sahip olup “In progress” statüsünde olan her bir pilot tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
•
Bakım ve tamir sonrası test ve/veya deneme amaçlı gerçekleştirilen, ya da aracın satışı için gerçekleştirilen
(yolcusuz) uçuşlar,
•

Organizasyonlarda gerçekleştirilen sunum uçuşları,

•

Yetkili federasyonların organize ettiği yarışmalara katılımlar. Bu federasyonların APPI ile bağlantılı ya da
açıkça APPI tarafından onaylanmış olmaları gerekmektedir.

•

Havacılık organizasyonlarına katılım,

•
Vinçli uçuşlarda, mobil veya sabit vinç kullanımı, araca kurulmuş vinçler ve vinç kalkışlı uçuşlar dahil. Kara
aracının oluşturduğu hasarlar dahil değildir,
•

Hava fotoğrafcılığı,

BAŞKA FAALİYETLER DAHİL DEĞİLDİR, ve Kuzey Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada)
gerçekleştirilen herhangi bir profesyonel faaliyet de sigorta kapsamına girmez.
COĞRAFİİ KAPSAM
Fransa ve/veya Belçika ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından ambargoya tutulan ülkeler haricinde, bu sözleşmenin
sağladığı teminatlar bütün dünyayı kapsar.
POLİÇE GEÇERLİLİĞİ
APPI üyelik formu üyeye teslim edildiği vakit, üyelik geçerli sayılır. Üyelik öncesinde, üye adayı sigortaya başvurmuş
olup APPI’ye ilişkin gerekli ödemeleri yapmış olması gerekir.

APPI’nin disiplin kurulu tarafından üyeliğine son verilen üyenin sigortası da sona erer, sözleşme fesih
belgesinin ibraz edildiği tarihte sigorta sonlandırılır. Bu fesihten sonra, alınan hizmet süresine göre geri
ödeme yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK TEMİNATLARI
Sigortacı aşağıdaki bedelleri temin eder :
Araçta bulunmayanlar ve yolculara dair sorumluluk durumunda :

Hasar ve/veya kaza başına 1.600.000 EUR

YOLCULARIN İLKYARDIM ÖNÖDEMELERİ buna dahildir :

Yolcu başına 10.000 EUR (yalnız on bin euro)

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HASTANE NAKLİ de kapsam dahilindedir :

Yolcu başına 114.500 EUR (yalnız yüz on dört
bin beş yüz euro)

İNDİRİMLİ MUAFİYET

750 EUR (yalnız yedi yüz elli euro) sadece maddi
hasar durumunda

(yalnız bir milyon altı yüz bin euro)

TEMEL KAPSAM TEMİNATLARI
•

Vefat durumunda :

16.000 EUR

•

Kalıcı sakatlık durumunda :

16.000 EUR’ya kadar

•

Sakatlık oranlarına göre teminatlar :
%20’den düşük ise bedel temin edilmez,
%80’e eşit ya da yüksek ise bedelin tamamı temin edilir.

•

Kaza başına 7.500 EUR

Arama masrafları:

PRİM ÖDEMESİ
I. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK sigortası

Statü

Aktivite
Yamaç Paraşütü

Geçici öğrenci
(En fazla 1 ay)

Tek kişi

15,00 €

40,00 €

II - Bireysel beden hasarları Sigortası:

Statü

Bedel

Öğrenci, Pilot, Öğretmen,
Profesyonel

50,00 €

Geçici öğrenci
(En fazla 1 ay)

20,00 €

Open sky
tandem pilot

Profesyonel

150,00 €

200,00 €

(Profesyonel olmayan)

