BIJZONDERE BETREFFENDE
DE RISICO’S ”VLIEGWEZEN”
De waarborgen van dit contract worden uitgebreid tot de lichamelijke ongevallen die de verzekerde personen in de uitoefening van hun functie
kunnen overkomen in de gehele wereld door het gebruik van luchtvaartuigen.
De verzekering dekt het gebruik, als passagier, van alle vliegtuigen, watervliegtuigen of helicopters, die aan de vereisten van het personenvervoer
voldoen, in zover dat de verzekerde geen deel uitmaakt van de bemanning of tijdens de vlucht geen enkele beroepsactiviteit of andere uitoefent
met betrekking tot het toestel of de vlucht.
De trajecten over de oceanen zijn nochtans slechts gewaarborgd wanneer ze uitgevoerd worden door handels-, regerings- of militaire transportvliegtuigen
die bestemd en uitgerust zijn voor dergelijke vluchten.
Worden steeds uitgesloten de ongevallen die gebeuren aan boord van prototype-toestellen en ook die welke voorvallen wanneer het toestel wordt
gebruikt ter gelegenheid van wedstrijden en demonstraties, snelheidsproeven, afstandsvluchten, oefenvluchten, records of record- pogingen
alsook tijdens elke proef die uitgevoerd wordt met het oog op de deelneming aan een van deze activiteiten.
De waarborg is beperkt tot de lichamelijke ongevallen overkomen aan de verzekerde persoon, binnen de hierboven bepaalde voorwaarden,
vanaf het ogenblik waarop hij in het toestel stijgt tot het ogenblik waarop hij het verlaat.
Hij wordt nochtans uitgebreid tot de lichamelijke schade die de verzekerde persoon medisch zal hebben laten vaststellen en die hij zal opgelopen
hebben ingevolge een ongeval met het toestel waarin hij had plaats genomen of ingevolge een noodlanding. Deze uitbreiding van waarborg
beoogt meer in ’t bijzonder de aan de temperatuur of het klimaat te wijten letsels of schadelijke gevolgen, zoals zonnesteken of bevriezingen,
door de verzekerde persoon opgelopen wanneer hij hulp van buiten afwacht of wanneer hij deelneemt aan reddingsoperaties of nog wanneer
hij zich verplaatst om contact op te nemen met de bewoonde streken.
Door de verdwijning van de verzekerde persoon mag men niet vermoeden dat hij het slachtoffer geworden is van een dodelijk ongeval. Het
overlijden door ongeval zal nochtans aangenomen worden indien, bij verdwijning van het toestel waarin de verzekerde persoon had plaats
genomen, geen enkel bericht werd ontvangen, noch van het toestel, noch van de piloot, noch van andere personen die zich aan boord bevonden,
binnen een periode van drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de dag van de verdwijning.
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