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ILMAILUVAKUUTUKSET

• Kerholla on lentotoimintaan liittyvät ilmailulain säädösten ja ilmailuhallinnon 
määräysten mukaiset vähimmäisvakuutukset.
• Kaikilla koneilla on lentovastuuvakuutus, joka kattaa ilma-aluksen omistajan, haltijan 

ja käyttäjän vastuun kolmannelle osapuolelle esim. maahan- tai yhteentörmäyksessä 
1.500.000 SDR* asti (>500 kg maksimi lentoonlähtöpainoisille max.750.000 SDR*).

• Kaksipaikkaisilla on (OH-719, OH-924) on ilmakuljetusvastuuvakuutus, joka korvaa 
matkustajalle, matkatavaralle ja rahdille aiheutuneet vahingot siltä osin, kun 
ilmakuljetuksen suorittaja on siitä vastuussa.  Max. korvaussumma on 250.000 SDR*.

• Kulloinkin ilma-aluksessa istuville henkilöille on istuinpaikkavakuutus koulukoneissa 
(OH -924, OH-719) ja harjoituskoneissa (OH-667, OH-696 ja OH-752).  Kyseessä on 
tapaturmavakuutus, jonka maksimi korvaussumma on 30.000 EUR.

• KIK:n koneista ainoastaan OH-924:llä on lentokauden aikainen kaskovakuutus.
• Maksimi korvaussumma 60.000 EUR, omavastuu 5.000 EUR.

* 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).



ILMAILULIITON JÄSENEN VAKUUTUKSET
• Jäsenmaksun maksaneilla henkilöjäsenillä on Sporttiturvavakuutus (ilmailijan 

tapaturmavakuutus).
• Voimassa ilmailumääräysten mukaisessa ilmailutoiminnassa kaikissa lajeissa ohjaajana, 

matkustajana, opettajana, oppilaana, katsastajana tai tarkastajana.
• Voimassa samassa laajuudessa kaikissa maissa, joiden ilmailumääräykset noudattavat 

kansainvälisiä ilmailusuosituksia, ja voimassa myös kilpailuissa ja näytöksissä.
• Korvaa, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena 15.000 EUR saakka/tapahtuma.

• Kerholla on liiton jäsenyyden kautta Tuplaturvavakuutus, joka sisältää toiminnan-
vastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen.

• Toiminnanvastuuvakuutus korvaa (max. 1.000.000 EUR) kerhon kolmannelle osapuolelle 
aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, jos kerho on korvausvastuussa.

• Tapaturmavakuutus korvaa kerhon toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia 
(max. 8.500 EUR).

• Johtokunnan tekemän päätöksen mukaan kerhon koneella päällikkönä lentävältä 
edellytetään vähimmäisvakuutusturvan varmistamiseksi Ilmailuliiton jäsenyyttä.

Tarkemmat tiedot SIL:n jäsenyysvakuutuksista löytyvät liiton sivuilta. 



KIK SÄÄNNÖT JA PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

• Ilmailulain ja –asetuksen sekä ilmailua säätelevien muiden viranomaismääräysten 
ja ohjeiden lisäksi KIK:n purjelento- sekä koulutustoimintaa säätelevät mm.
• koulutuslupa,

• kerhon säännöt,

• kerhon purjelentotoiminnan pysyväismääräykset,

• Kymin lentokentän pysyväismääräykset,

• kerhon nimeämän purjelentotoiminnan valvojan tapauskohtaiset ohjeet.

• Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten lisäksi sitoutuu jokainen jäsen 
noudattamaan myös muita em. määräyksiä ja ohjeita osallistuessaan KIK:n 
toimintaan.



KERHON JÄSENEN VASTUU
• Lentotoimintaan osallistuva kerhon jäsen

• perehtyy edellä kuvattuun vakuutusturvaan, ja huolehtii itse tarpeelliseksi 
katsomistaan lisävakuutuksista,

• ei mahdollisissa vahinkotapaukissa esitä kerholle tai sen jäsenille korvausvaatimuksia,
• sitoutuu lakien, asetusten ja viranomaismääräysten lisäksi noudattamaan myös muita 

em. määräyksiä ja ohjeita,
• on vastuussa kerhon omistamasta tai vuokraamasta ilma-aluksesta, 

maakulkuneuvosta tai muusta kalustosta sinä aikana kun se on hänen hallussaan.

• Kerho voi johtokunnan harkinnan mukaan vaatia henkilöä korvausvastuuseen 
vahingosta, mikäli syntynyt vahinko arvioidaan johtuvat
• tarkoituksellisesta, ohjeiden vastaisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta,
• kohtuuttomasta riskinotosta.

• Viimeistään kevättarkastuslennon yhteydessä jokainen lentäjä varmentaa 
allekirjoituksellaan sitoumuksensa edellä kuvattuihin pelisääntöihin.


