Frequently asked questions
Onderstaand de 17 meest gestelde vragen rondom Training Expenses verzekeringen en Loss of License
verzekeringen. Staat uw vraag niet bij onderstaande vragen of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op
met uw aanbieder.
1. Een Training Expenses of Loss of License verzekering afsluiten?
2. Welke verzekeringen kunt u afsluiten?
3. Moet ik mijn polis aan mijn financier sturen of verpanden?
4. Wat zijn de kosten voor een Training Expenses of Loss of License verzekering?
5. Wat is de looptijd van een Training Expenses of Loss of License verzekering?
6. Wat is gedekt op een Training Expenses of Loss of License verzekering?
7. Waar kan ik de productinformatie vinden?
8. Welk bedrag verzeker ik?
9. Welk bedrag kan ik verzekeren?
10. Hoe vraag ik een nieuwe verzekering aan?
11. Hoe betaal ik de verzekeringspremie?
12. Kan ik een Training Expenses verzekering omzetten naar een Loss of License verzekering?
13. Hoe geef ik een wijziging aan Hienfeld door?
14. Wat zijn kenmerken van een Hienfeld Training Expenses of Loss of License verzekering
15. Na welke termijn krijg ik bij een schade een uitkering?
16. Kan ik mij als werkzoekende piloot ook verzekeren?
17. Heeft u een andere vraag?
1. Een Training Expenses of Loss of License verzekering afsluiten?
De opleiding tot verkeersvlieger kost veel geld. Bij ziekte, of lichamelijk letsel door een ongeval kan het zo zijn
dat u blijvend wordt afgekeurd voor het medisch certificaat klasse 1 volgens de Joint Aviation Requirements for
Flight Crew Licensing (JAR- FCL) en EU regelgeving conform de NPA-FCL en daardoor, het vliegbrevet, veelal
het ATPL brevet, dat nodig is om het beroep van piloot uit te oefenen, niet meer kan verkrijgen of verlengen. U
kunt het beroep van beroepsvlieger dan niet meer uitoefenen of uw opleiding tot verkeersvlieger niet afmaken.
Veel vliegers hebben hun opleiding gefinancierd. Het is een prettig gevoel dat u, uw opleidingsschuld kunt
afbetalen als u medisch blijvend wordt afgekeurd voor het beroep van piloot door een gedekt voorval. Zo is de
kans kleiner dat u met een schuld blijft zitten. Het kan, bij een Loss of License verzekering nuttig zijn om een
bedrag te verzekeren dat hoger is dan uw lening, zo houdt u na aflossing van uw lening geld over om u te laten
herscholen of een periode van werkloosheid te overbruggen.
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2. Welke verzekeringen kunt u afsluiten?
Heeft u een lening afgesloten voor de opleiding tot verkeersvlieger dan moet u van uw bank vaak een Training
Expenses- of Loss of License verzekering afsluiten evenals een overlijdensrisicoverzekering.
De Training Expenses verzekering is bestemd voor piloten in opleiding. De Training Expenses verzekering keert
uit als u blijvend medisch ongeschikt bent verklaard voor de Medisch certificaat klasse 1 als gevolg van letsel,
ziekte of ongeval. Uw Medisch certificaat klasse 1 wordt dan niet meer verlengd en u moet de opleiding
beëindigen of u kunt geen baan meer krijgen omdat het brevet is ingetrokken. Een Medisch certificaat klasse 1
is een zeer uitgebreide medische keuring, die verplicht is voor het verkrijgen van het verkeersvliegers brevet.
De Loss of License verzekering is bestemd voor actieve verkeersvliegers. Deze verzekering keert een
verzekerde som uit als u blijvend medisch ongeschikt bent voor de Medisch certificaat klasse 1 als gevolg van
letsel, ziekte of een ongeval en u daardoor het beroep van verkeersvlieger nooit meer kan uitoefenen.
3. Moet ik mijn polis aan mijn financier sturen of verpanden?
De Training Expenses- of Loss of License verzekering kan worden verpand als dit nodig is in verband met een
financiering. Uw bank zal bij de financieringsvoorwaarden aangeven of dit nodig is.
4. Wat zijn de kosten voor een Training Expenses of Loss of License verzekering?
De tarieven voor een Training Expenses- of Loss of License verzekering zijn afhankelijk van uw leeftijd, het
gekozen verzekerde bedrag, en eventuele opslagen voor gevaarlijke beroepen en/of gevaarlijke sporten als
deze worden meeverzekerd. De minimumpremie is € 150,00. Voor een verzekerd bedrag van € 100.000,00
betaalt u voor een Training Expenses verzekering meestal een premie rond de € 300,00. Voor een Loss of
License verzekering is de premie nauw verbonden met de leeftijd. Een jonge piloot betaalt rond de € 200,00
voor een verzekerd bedrag van € 100.000,00 terwijl dit voor een piloot van ruim 50 jaar een veelvoud is. Om
zekerheid te krijgen over de te betalen premie is altijd een offerte nodig. Deze kan hoger en lager zijn dan de
hier genoemde indicaties.

6. Wat is uitgesloten op een Training Expenses of Loss of License verzekering?
Het overlijden van verzekerde is niet gedekt op een Training Expenses en Loss of License verzekering,
daardoor is het vaak verstandig om ook een overlijdensrisico verzekering te sluiten. Uw nabestaanden worden
dan minder snel geconfronteerd met de erfenis van een (studie)schuld.
Naast overlijden is onder meer uitgesloten:
- opzettelijke zelfverminking en poging tot zelfmoord;
- een door verzekerde of verzekeringnemer uitgevoerde misdaad;
- opzettelijke blootstelling aan een uitzonderlijk gevaar of beoefenen van gevaarlijke sporten;
- psychische of gedragsstoornissen, in de Loss of License verzekering is er hiervoor een beperkte dekking ;
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5. Wat is de looptijd van een Training Expenses of Loss of License verzekering?
Een Loss of License verzekering loopt tot een maximale leeftijd van 60 jaar, zo lang u in dienst bent als piloot
van een luchtvaartmaatschappij. De Training Expenses verzekering loopt gedurende uw opleiding.
De maximum looptijd van een Training Expenses verzekering is beperkt tot 4 jaar.

-

letsel en/of ziekte die het gevolg zijn van alcohol, drugs en/of verdovende middelen, in de Loss of License
verzekering is er hiervoor een beperkte dekking;
- letsel en/of ziekte die niet gediagnosticeerd kunnen worden, in de Loss of License verzekering is er hiervoor
een beperkte dekking;
- Aids;
- Molest en verwante risico’s waaronder ook terrorisme;
- Bestaande klachten;
- Zwangerschap, bij de Training Expenses verzekering is zwangerschap uitgesloten tenzij het onvermogen
van verzekerde om de opleiding te volgen een direct gevolg is van complicaties die voortvloeien uit die
zwangerschap of bevalling.
De volledige opsomming van de uitsluitingen leest u in de polisvoorwaarden van het product.
7. Waar kan ik de productinformatie vinden?
De productinformatie kunt u opvragen bij uw verzekeringsadviseur.
8. Welk bedrag verzeker ik?
Het is vaak verstandig om minimaal het bedrag te verzekeren dat nodig is om uw lening(en) in verband met de
opleidingskosten terug te betalen. Bij de Loss of License verzekering kan een hoger bedrag overwogen worden
om na verlies van het brevet, door een gedekt voorval, geld te hebben voor een omscholingstraject en/of een
periode van lagere inkomsten.
9. Welk bedrag kan ik verzekeren?
Het verzekerd bedrag is in principe gemaximeerd op € 200.000,00. Een hoger bedrag is op aanvraag vaak
mogelijk.
10. Hoe vraag ik een nieuwe verzekering aan?
Vul het offerteaanvraagformulier in en stuur dit naar uw verzekeringsadviseur.
Gaat u akkoord met de offerte? Vul dan het aanvraagformulier volledig in en onderteken dit. Stuur dit formulier
retour aan uw verzekeringsadviseur.
U ontvangt vervolgens, na definitieve acceptatie de polis. U controleert de gegevens op de polis vervolgens
goed. Zijn uw gegevens niet juist? Dan geeft u dit door en u ontvangt een aangepaste polis. Heeft u de juiste
polis ontvangen dan zorgt u voor betaling van de premie binnen 30 dagen na ingang van de polis.
11. Hoe betaal ik de verzekeringspremie?
De premie voor deze polis betaalt u per jaar. De betaling gaat per automatisch incasso waarvoor u akkoord
geeft op het aanvraagformulier.

12. Kan ik een Training Expenses verzekering omzetten naar een Loss of License verzekering?
Op het moment dat u in dienst treedt als piloot en de opleiding heeft afgemaakt geef u dit via uw
verzekeringsadviseur door aan Hienfeld. De polis wordt dan omgezet naar een Loss of License verzekering. De
premie voor een Loss of License verzekering is meestal lager dan die voor een Training Expenses verzekering.
13. Hoe geef ik een wijziging aan Hienfeld door?
Bij een verhoging van het verzekerd bedrag van uw Training Expenses verzekering van:
- minder dan € 15.000,00? Stuur een e-mail naar uw verzekeringsadviseur.
- meer dan € 15.000,00? Vul opnieuw een aanvraagformulier in en stuur dit naar uw verzekeringsadviseur.
Bij alle overige wijzigingen stuurt u een e-mail naar uw verzekeringsadviseur.
14. Wat zijn kenmerken van een Hienfeld Training Expenses of Loss of License verzekering?
- Nederlands recht;
- Nederlandse arbitrage regelgeving;
- Nederlandse klachtenprocedure;
- Polis en aanvraagformulieren en andere stukken in de Nederlandse taal;
- Verzekerden kunnen buiten Nederland woonachtig zijn;
- De Nederlandse molest definitie;
- 30 dagen tijd om een schade te melden;
- Het vervangen van een gestolen of verloren brevet is meeverzekerd tot een maximum van € 250,00;
- Geen terugvordering van een gedane uitkering als u na een blijvend medisch ongeschikt verklaring toch
weer geschikt bent voor het beroep van vlieger;
- Een scherpe premie.
15. Na welke termijn krijg ik bij een schade een uitkering?
Een schadeclaim wordt uitgekeerd zodra onomstotelijk vast staat dat een verzekerde zijn Medisch certificaat
klasse 1 blijvend en definitief is verloren door medische ongeschiktheid als gevolg van letsel, ongeval of ziekte.
16. Kan ik mij als werkzoekende piloot ook verzekeren?
Nee, De verzekering zal eindigen en ophouden te bestaan:
1. zodra verzekerde de opleiding heeft voltooid;
2. zodra verzekerde de opleiding heeft afgebroken anders dan als gevolg van blijvende medische
ongeschiktheid;
3. bij het door verzekerde beroepsmatig gaan vliegen in verband met een behaald brevet;
4. na het verstrijken van 48 maanden gerekend van de datum van eerste verstrekking van het medisch
certificaat klasse 1.
17. Heeft u een andere vraag?
Voor andere vragen neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur.

