Türkiye Hava Sporları Federasyonu üyelerine yönelik hava taşıtları kullanımına ilişkin
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK VE BİREYSEL KAZA SİGORTASI
SİGORTACI:

UNİCO SİGORTA A.Ş.
Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nida Kule
Göztepe İş Merkezi No: 1 Kat: 22&24
34732 Kadıköy İSTANBUL- TÜRKİYE

SİGORTALI:

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU
Türkocağı Caddesi Prof. Osman Turan Sokak
Bina: 4 Daire: 5 Balgat/ ANKARA-TÜRKİYE

BAŞLANGIÇ TARİHİ:
BİTİŞ TARİHİ:

…./…./20…
…./…./20…

SİGORTALI:

Geçerli bir Türkiye Hava Sporları Federasyonu üyeliğine sahip (aktif
üye), Federasyon ile ilgili garantiyi kabul etmiş ve ilgili ödemeleri
yapmış ve kaza anında serbest uçuş egzersizi ya da pratik faaliyetinde
olan Türkiye’de yerleşik veya vatandaşı olan herhangi bir gerçek kişi.
Sigortacının ya da aracısının açık istisna beyanı hariç; her bir üye ve
sigortalı THSF’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 kapsamındadır:
• Onay amaçlı gerçekleştirilen ticari olmayan uçuşlar,
• Havacılık eğitim uçuşları, ücret karşılığı olanlar dahil. Öğrencilerin
“Eğitim Sürecinde” statüsünde THSF üyesi olarak kayıtlı olmaları
zorunludur.
• Ücretsiz ilk uçuşlar veya gezi amaçlı uçuşlar,
• 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 “Eğitim Sürecinde” 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 THSF ile bağlantılı ya da açıkça THSF 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 fotoğrafçılığı,
BAŞKA FAALİYETLER SİGORTA KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR, ve
Kuzey Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada)
gerçekleştirilen herhangi bir profesyonel faaliyet de sigorta
kapsamına girmez.

COĞRAFİ KAPSAM

Bu sözleşmenin kapsamı, Türkiye ve / veya Birleşmiş Milletler
tarafından ambargo altında beyan edilen ülkeler hariç olmak üzere
tüm Dünya'da geçerli olacaktır.

POLİÇE GEÇERLİLİĞİ

Üyelik, THSF üyelik formu üyeye teslim edildiği andan itibaren geçerli
sayılır. Üye adayı üyelik öncesinde sigortaya başvurmuş olup THSF’ye
gerekli ödemeleri yapmış olması gerekir.
THSF disiplin kurulu tarafından üyeliğin herhangi bir şekilde
sonlandırılması, söz konusu feshi belirten belgenin alındığı tarihte
teminatı geçersiz kılacaktır. Bu fesihten sonra, alınan hizmet süresine
göre prim iadesi yapılmayacaktır.

TEMİNATLAR

Sigortacı aşağıdaki bedelleri temin eder:

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK TEMİNATLARI
VIII - TEMİNAT MİKTARI (YURT DIŞI)
Sigortacının teminatı aşağıdakilere kadar uygulanacaktır:
ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE YOLCULARA İLİŞKİN HAVA TAŞITLARI
HUKUKİ SORUMLULUĞU:

Kaza ve/veya olay başına 1.000.000 AVRO
(bir milyon)

YOLCULARA İLİŞKİN İLK YARDIM MALİYETLERİNİN AVANS
ÖDEMESİ dahil:

Yolcu koltuğu başına 10.000 AVRO (on bin)

KABUL EDİLMİŞ PAX HUKUKİ SORUMLULUĞA genişleterek:
MUAFİYET

Yolcu koltuğu başına 114.500 AVRO (yüz on
dört bin beş yüz)
yalnızca mala yönelik zarar durumunda 750
AVRO (yedi yüz elli)

Bu tutar, ödenmesi gereken tüm tazminat, faiz ve savunma masraflarını içermektedir.
EMİNAT MİKTARI (YURT İÇİ-ÖZEL)
Sigortacının teminatı ticari uçuşlar hariç olmak üzere tüm yurt içi uçuşlarda aşağıdakilere kadar uygulanacaktır.
ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE YOLCULARA İLİŞKİN HAVA TAŞITLARI
HUKUKİ SORUMLULUĞU:

Kaza ve/veya olay başına 200.000 AVRO (iki
yüz elli bin)

YOLCULARA İLİŞKİN İLK YARDIM MALİYETLERİNİN AVANS
ÖDEMESİ dahil:

Yolcu koltuğu başına 10.000 AVRO (on bin)

KABUL EDİLMİŞ PAX HUKUKİ SORUMLULUĞA genişleterek:
MUAFİYET

Yolcu koltuğu başına 65.000 AVRO (altmış
beş bin)
yalnızca mala yönelik zarar durumunda 750
AVRO (yedi yüz elli)

Bu tutar, ödenmesi gereken tüm tazminat, faiz ve savunma masraflarını içermektedir.
TEMİNAT MİKTARI (YURT İÇİ-TİCARİ)
Sigortacının teminatı ticari uçuşlar için tüm yurt içi uçuşlarda aşağıdakilere kadar uygulanacaktır.
ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE YOLCULARA İLİŞKİN HAVA TAŞITLARI
HUKUKİ SORUMLULUĞU:

Kaza ve/veya olay başına 600.000 AVRO (altı
yüz bin)

YOLCULARA İLİŞKİN İLK YARDIM MALİYETLERİNİN AVANS
ÖDEMESİ dahil:

Yolcu koltuğu başına 10.000 AVRO (on bin)

KABUL EDİLMİŞ PAX HUKUKİ SORUMLULUĞA genişleterek:
MUAFİYET

Yolcu koltuğu başına 114.500 AVRO (yüz on
dört bin beş yüz)
yalnızca mala yönelik zarar durumunda 750
AVRO (yedi yüz elli)

Bu tutar, ödenmesi gereken tüm tazminat, faiz ve savunma masraflarını içermektedir.

FERDİ KAZA SİGORTASI
Vefat Durumunda
Kalıcı Sakatlık Durumunda
(Sakatlık Oranlarına göre teminatlar:
1) %20’den düşük ise bedel temin
edilmez)
2) %80’eşit ya da yüksek ise bedelin
tamamı temin edilir)
Arama Masrafları

25.000 EUR
25.000 EUR

Kaza Başına 7.500 EUR

Ferdi Kaza Sigortasının limitlerini artırmak isteyen pilotlar irtibata geçebilir HT PARTNERS BROKER
0 539 383 33 34 - 0 212 278 32 44

