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Loss of Licence /
Training Expenses

Loss of Licence / Training Expenses
Wat leest u in deze productwijzer?
In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Loss of Licence- en Training Expenses
verzekering. Welke risico’s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen mee bij de hoogte van de
premie? Wat kunt u van assuradeuren verwachten en wat verwachten assuradeuren van u? Met deze
productwijzer helpen assuradeuren u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering.
Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan
geen rechten ontlenen.
Woorden die vet zijn gedrukt staan nader toegelicht in de trefwoordenlijst. Dit geldt niet voor de kopjes
van de alinea’s.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit goed door. Daarin staan belangrijke
gegevens over de premie, dekking en uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Wilt u
meer weten over een bepaalde verzekering? Dan geven assuradeuren of uw verzekeringsadviseur u
daar graag meer informatie over.
Daarnaast vindt u aanvullende informatie en productwijzers van andere verzekeringen op
www.allesoververzekeren.nl.
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Wat is een Loss of Licence verzekering?
Een Loss of Licence verzekering voorziet in een kapitaalsuitkering wanneer een verzekerde
beroepsvlieger als gevolg van blijvende medische ongeschiktheid, waarbij het uitzicht op herstel
ontbreekt, wordt afgekeurd voor het medisch certificaat klasse 1. Eén en ander volgens de Joint Aviation
Requirements for Flight Crew Licensing (JAR-FCL) en geldende EU regelgeving conform de Notice of
Proposed Amendment requirements for Flight Crew Licensing (NPA-FCL). De beroepsvlieger kan
daardoor het vliegbrevet, dat nodig is voor het beroep niet meer verkrijgen of verlengen.

Wat is een Training Expenses verzekering?
Een Training Expenses verzekering voorziet in een kapitaalsuitkering wanneer een verzekerde
beroepsvlieger in opleiding of, een in aansluiting op de opleiding werkzoekende beroepsvlieger als gevolg
van blijvende medische ongeschiktheid, waarbij het uitzicht op herstel ontbreekt, wordt afgekeurd voor
het medisch certificaat klasse 1. Eén en ander volgens de JAR-FCL regelgeving en geldende EU
regelgeving conform de NPA-FCL. De aspirant beroepsvlieger kan daardoor de opleiding tot het brevet
voor beroepsvlieger niet meer afronden, of het brevet dat hij/zij al bezit niet meer verlengen.

Voor wie is een Loss of Licence of Training Expenses verzekering?
De Loss of Licence is een verzekering voor beroepsvliegers, de Training Expenses verzekering is
bedoeld voor beroepsvliegers in opleiding en in aansluiting op de opleiding werkzoekende
beroepsvliegers.

Welke risico’s zijn verzekerd?
Als u door een ongeval, letsel of ziekte blijvend medisch ongeschikt wordt verklaard voor het beroep van
beroepsvlieger, bent verzekerd van een uitkering. Welk bedrag u verzekert, kiest u zelf. Het verzekerd
bedrag is gemaximeerd tot de opleidingskosten en woonlasten die definitief voor rekening van de
verzekerde komen bij de Training Expenses verzekering en tot een aantal maal het jaarsalaris bij de Loss
of Licence verzekering.

Uitsluitingen.
In sommige gevallen krijgt u geen uitkering terwijl u wel blijvend ongeschikt wordt verklaard om te werken
als beroepsvlieger. Geen recht op uitkering bestaat als de medisch ongeschiktheid het directe of indirecte
gevolg is van onder andere:
• terrorisme, drugsgebruik, aids en molest;
• gevaarlijke sporten, hobby’s of werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot bergbeklimmen,
ijshockey, bobsleeën, scubaduiken, speleologie, stuntvliegen, aerobatics of gewasbesproeiing;
• Psychische of gedragsstoornis.
Kijk voor meer informatie in de trefwoordenlijst en voor een volledige opsomming in de betreffende
verzekeringsvoorwaarden.

Krijgt u een medische keuring?
Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een aanvraagformulier met gezondheidsvragen in. Aan de
hand van dit formulier beslissen assuradeuren of u de verzekering kunt afsluiten. Op basis van de
beantwoording van de gezondheidsvragen op het formulier kunnen assuradeuren extra medische
gegevens opvragen. Ook kunnen assuradeuren een medisch onderzoek door een arts vragen.
Assuradeuren kunnen bijvoorbeeld om een onderzoek vragen als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U
verleent hiervoor vooraf toestemming. Soms zullen assuradeuren aanvullende voorwaarden stellen. Heeft
u bijvoorbeeld al een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen, ook kunnen de
polisvoorwaarden door middel van een clausule worden beperkt. Soms is het niet mogelijk om een
Training Expenses of Loss of Licence verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld als u een ziekte heeft die
vrijwel zeker tot ongeschiktheid voor het medisch certificaat klasse 1 leidt.

Wie betaalt de keuring?
Assuradeuren betalen de kosten van het medisch onderzoek, tenzij iets anders met u is afgesproken.

Wanneer betaalt u de premie en wanneer stopt de verzekering?
U betaalt de premie per automatisch incasso per jaar totdat de verzekering stopt. De verzekering stopt
op de einddatum die overeen gekomen is of:
In geval van Loss of Licence verzekering,
- als verzerzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;
- bij de beëindiging van een betaald dienstverband van verzekerde in de hoedanigheid waarvoor de
verzekerde het brevet bezit.
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In geval van Training Expenses verzekering,
- het door verzekerde beroepsmatig gaan vliegen in verband met het brevet waarvoor verzekerde de
opleiding heeft gevolgd ;
- het verstrijken van 48 maanden gerekend vanaf de datum dat het medisch certificaat klasse 1
volgens de JAR- FCL en NPA-FCL regelgeving voor het eerst aan verzekerde is verstrekt;
- verzekerde de opleiding heeft voltooid.

Hoeveel premie betaalt u?
De premie die u betaalt, varieert tijdens de looptijd. De hoogte van de premie is afhankelijk van:
- uw leeftijd, de premie wordt hoger naarmate u ouder wordt, ook gedurende de looptijd van de
verzekering.
- de hoogte van het verzekerde kapitaal
- uw beroep;
- of u gevaarlijke sporten of activiteiten beoefent,
- uw medische toestand.

Wat doen assuradeuren met de premie?
Assuradeuren gebruiken de premie:
1. voor de uitkering van de verzekering als u, het medisch certificaat klasse 1 blijvend verliest door een
gedekte oorzaak;
2. voor beheer- en administratiekosten;
3. Indien er geen sprake is van execution only dienstverlening wordt een deel van de premie gebruikt
om een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. U kunt
die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen
deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van assuradeuren?
Assuradeuren proberen zo snel mogelijk uit te keren als u permanent wordt afgekeurd voor het medisch
certificaat klasse 1 volgens de JAR- FCL en EU regelgeving conform de NPA-FCL. Deze permanente
afkeuring volgt meestal op een ‘tijdelijk ongeschikt’-verklaring. De verklaringen moeten in Nederland zijn
afgegeven door geneeskundigen en geneeskundige instanties, die door de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILenT) geautoriseerd zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt in overeenstemming
met de JAR- FCL en EU regelgeving conform de NPA-FCL. Aangezien het in veel gevallen pas na enige
tijd duidelijk is of een medische situatie leidt tot blijvende medische ongeschiktheid wordt in de regel pas
uitgekeerd na een periode van 180 dagen.

Wat zijn uw verplichtingen?
- Als een ongeval, letsel of ziekte zich voordoet, gaat u meteen naar een arts.
- Als u tijdelijk of blijvend ongeschikt verklaard wordt, dan laat u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen de in de polisvoorwaarden genoemde termijn van 30 dagen, weten aan assuradeuren.
In de polisvoorwaarden staat expliciet wanneer u wat moet doen of laten bij medische
ongeschiktheid.
- U doet er alles aan om zo snel mogelijk weer beter te worden.
- U werkt mee aan uw re-integratie en doet geen dingen die uw herstel in de weg staan.
- U werkt mee om weer aan de slag te kunnen gaan als beroepsvlieger of uw opleiding hiertoe voort te
zetten.
- Als er iets verandert in uw dagelijkse werkzaamheden, dan laat u dat aan assuradeuren weten.
Bijvoorbeeld als u andere taken gaat uitvoeren, een heel ander beroep gaat uitoefenen, of als de
luchtvaartmaatschappij waarvoor u werkzaam bent op de “List of airlines banned within the EU” komt
te staan.
- In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven.
- U betaalt de volledige premie op tijd, anders loopt u de kans dat de verzekering geen dekking biedt
als er iets gebeurt.
Zorgt u ervoor dat u zich goed aan deze afspraken houdt. Zo voorkomt u dat assuradeuren de
verzekering stopzetten of dat een uitkering in het geding komt. Schorten assuradeuren de verzekering op,
bijvoorbeeld wegens het niet betalen van premie? Dan bent u gedurende die tijd niet verzekerd.
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Wanneer bent u blijvend medisch ongeschikt?
Een geneeskundige of en geneeskundige instantie, die door de ILenT geautoriseerd is onderzoekt u.
Deze bekijkt of u blijvend medisch ongeschikt bent. De arts houdt zich aan de regels van de Nederlandse
Specialistenverenigingen evenals de regels volgens de JAR- FCL en EU regelgeving conform de NPAFCL.

Tot wanneer krijgt u een uitkering?
Assuradeuren betalen meestal een bedrag in één keer tenzij in de polis anders is afgesproken.

Hoe lang loopt de verzekering?
U spreekt met assuradeuren af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.
Wanneer kan ik de verzekering stoppen?
Aan het eind van de contractstermijn kunnen verzekeringnemer en assuradeuren de verzekering altijd
stoppen. Als u de verzekering niet opzegt, verlengen assuradeuren de polis automatisch. U kunt de
verzekering ook tussentijds stoppen, indien en voor zover de polisvoorwaarden deze mogelijkheid
bieden. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.
Kunnen assuradeuren mijn verzekering ook stopzetten?
Assuradeuren kunnen uw verzekering niet tussentijds stopzetten. Behalve als:
- u fraude pleegt;
- u assuradeuren verkeerde informatie geeft;
- u de verplichtingen niet na komt;
- u de premie niet of niet op tijd betaalt;
- u de eindleeftijd hebt bereikt;
- er 48 maanden verstreken zijn, gerekend vanaf de datum dat het medisch certificaat klasse 1 volgens
de JAR- FCL en NPA-FCL regelgeving voor het eerst aan verzekerde is verstrekt. Dit punt geldt alleen
voor de Training Expenses verzekering;
- sprake is van risicoverzwaring.
In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst
Offerte

Uitsluitingen

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin welk risico u
gaat verzekeren. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten
van de verzekering.
Een volledige opsomming van de uitsluitingen die van toepassing zijn vindt u in
de verzekeringsvoorwaarden van de door u gewenste verzekering. U bent onder
andere niet verzekerd als de afkeuring is ontstaan:
bij overlijden binnen 6 maanden na de melding van de schade aan
assuradeuren;
door molest;
door een waagstuk;
door zelfverminking, ook als deze is uitgelokt of ontstaan door een poging
tot zelfmoord;
door bestaande klachten;
doordat u bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen gebruikt;
door zwangerschap of bevalling bij de Loss of Licence verzekering in de
Training Expenses Verzekering is zwangerschap of bevalling uitgesloten
tenzij het onvermogen van verzekerde om de opleiding te volgen een
direct gevolg is van complicaties die voortvloeien uit die zwangerschap of
bevalling;
door Aids en gerelateerde ziekten;
door de schorsing van het brevet(ten) of de opleiding van verzekerde om
andere redenen dan die in de polis zijn gedekt;
door gevaarlijke sporten en/of gevaarlijk activiteiten indien deze zijn
uitgesloten in de voorwaarden;
door terrorisme;
door gevaarlijke vliegactiviteiten zoals stuntvliegen, aerobatics en pylon
racing (alléén bij de Training Expenses verzekering);
door actieve betrokkenheid bij militaire operaties.
Psychische en gedragsstoornis (bij een Training Expenses verzekering)
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Polisvoorwaarden

Premie
Tussentijds stoppen

Eindleeftijd

Een verzekering is een contract tussen u en assuradeuren. Dit contract is
vastgelegd in een polisblad, clausules en polisvoorwaarden. Samen met het
aanvraagformulier vormt dit de polis. In de polis leest u heel precies:
de verzekerde risico’s;
de uitsluitingen daarop;
uw rechten en plichten;
de rechten en plichten van assuradeuren.
Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.
De premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet deze
premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat de dekking vervalt
De verzekering wordt aangegaan voor de in de polis aangegeven termijn en
wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden
voortgezet, tenzij de verzekering door één van partijen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk is opgezegd;
Verzekeringnemer kan deze verzekering schriftelijk tussentijds bij assuradeuren
opzeggen binnen 15 dagen vanaf de aanvang van deze verzekering.
De verzekering kan door de verzekeringnemer tussentijds schriftelijk worden
opgezegd bij een en-bloc-herziening of aanpassing van de verzekering in
verband met een risicoverzwaring.
De verzekering kan tussentijds door assuradeuren schriftelijk worden opgezegd,
indien door of namens de verzekeringnemer of de verzekerde onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt, de verplichtingen uit de polis zijn geschonden,
in geval van risicoverzwaring en in geval van niet-tijdige betaling van de premie.
De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering
eindigt. De eindleeftijd is maximaal 60 jaar.
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