KARHULAN ILMAILUKERHO R.Y.
Aurinkoenergialla eteenpäin

LENTOTOIMINNAN VAKUUTUSTURVA, VASTUURAJAUKSET JA KORVAUSVELVOLLISUUS
Karhulan Ilmailukerhon (KIK) ottama lentotoiminnan vakuutusturva käsittää ilmailulain säädösten ja ilmailuhallinnon määräysten mukaiset vähimmäisvakuutukset.
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Kaikilla KIK:n ilma-aluksilla on lentovastuuvakuutus, joka kattaa ilma-aluksen omistajan, haltijan ja
käyttäjän vastuun kolmannelle osapuolelle esim. maahan- tai yhteentörmäyksessä 1.500.000 SDR*
asti, paitsi alle 500 kg maksimi lentoonlähtöpainoisilla ilma-aluksilla korvaus on enintään 750.000
SDR*.
Kaksipaikkaisilla purjekoneilla (OH-719, OH-924) on ilmakuljetusvastuuvakuutus, joka korvaa
matkustajalle, matkatavaralle ja rahdille aiheutetut vahingot siltä osin, kun ilmakuljetuksen suorittaja
on siitä vastuussa. Korvaussumma on enintään 250.000 SDR*.
Kulloinkin ilma-aluksessa istuville henkilöille on istuinpaikkavakuutus kaksipaikkaisissa koulukoneissa (OH -924, OH-719) ja yksipaikkaisissa harjoituskoneissa (OH-667, OH-696 ja OH-752).
Kyseessä on tapaturmavakuutus, jonka maksimi korvaussumma on 30.000 EUR.
Suomen Ilmailuliiton (SIL) jäsenyyteen liittyvä yhdistystoiminnan vastuuvakuutus kattaa KIK:n ja sen
jäsenten kerhotoiminnan puitteissa aiheuttamat vahingot vakuutusehdoissa määritellyin rajauksin.
Vakuutus ei korvaa lennolla tapahtuvia vahinkoja. Tästä ja SIL:n jäsenyyteen sisältyvästä henkilökohtaisesta vakuutusturvasta saa tarkempia tietoja SIL:sta.
KIK:n ilma-aluksilla ei ole all risk- eli kaskovakuutusta lukuun ottamatta koulukonetta OH-924.

Allekirjoittanut vakuuttaa perehtyneensä edellä kuvattuun vakuutusturvaan, ja mikäli katsoo vakuutusturvan
riittämättömäksi, huolehtii itse tarpeelliseksi katsomistaan lisävakuutuksista. Mahdollisissa vahinkotapauksissa allekirjoittanut ei esitä KIK:lle tai sen jäsenille korvausvaatimuksia.
Ilmailulain ja -asetuksen, ilmailua säätelevien muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden sekä voimassa olevan koulutusluvan ehtojen lisäksi KIK:n purjelento- sekä koulutustoimintaa säätelevät kerhon purjelentotoiminnan pysyväismääräykset, Kymin lentopaikan pysyväismääräykset sekä kerhon nimeämän purjelentotoiminnan valvojan tapauskohtaiset ohjeet. Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten lisäksi allekirjoittanut
sitoutuu noudattamaan myös muita em. määräyksiä ja ohjeita osallistuessaan KIK:n toimintaan.
Allekirjoittanut tiedostaa, että käyttäessään kerhon omistamaa tai vuokraamaa ilma-alusta, maakulkuneuvoa
tai muuta kalustoa voi joutua vastuuseen vahingosta, joka syntyy sinä aikana, kun omaisuus on hänen vastuullaan, ja vahinko johtuu hänen tarkoituksellisesta, ohjeiden vastaisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnastaan taikka kohtuuttomasta riskien ottamisesta. Korvausvaatimuksen esittämisestä päättää kerhon
johtokunta.
Paikka ja aika:

Allekirjoitus ja nimen selvennys:

______________________________________

______________________________________

Holhoojan allekirjoitus ja nimen selvennys
(vain alle 18 v):
______________________________________

* SDR (Special Drawing Right)) on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) luoma varantoväline ja reservivaluutta, jonka arvo määräytyy
maailman keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella. 1.00 SDR = n. 1.17 EUR (tammikuu 2018).
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