Certifikatförlustförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Accept Försäkringsaktiebolag (publ), 516401-6577, Sverige
Produkt: Certifikatförlustförsäkring OSMAA-elevförsäkring
Produktfaktabladet är en sammanfattning av villkoren för produkten. Kontakta OSMAA för
fullständigt villkor. Produktfaktabladet är senast ändrat 2018-10-19.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Certifikatförlustförsäkring som tecknats av flygskola för samtliga pilotelever i en klass som innehar
gällande medicinskt certifikat utfärdat inom EU/EES-område.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

DDFörsäkringen innebär rätt för den

xx Kostnader utöver elevavgiften.
xx Vid dödsfall under försäkringstiden
lämnas ingen ersättning.

försäkrade till kapitalersättning
som utbetalas under förutsättning
att den försäkrade på grund av
sjukdomstillstånd eller kroppsskada får
sitt medicinska certifikat:
- varaktigt återkallat eller
- varaktigt vägras förnyelse av
medicinskt certifikat.
DDKapitalbeloppet beräknas som betald
elevavgift till OSMAA som inte är
återbetalningsbar enligt avtalet mellan
eleven och OSMAA, dock högst det
försäkringsbelopp som är angivet i
försäkringsbrevet.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
!! Försök till självmord.
!! Att den försäkrade uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet framkallat
eller förvärrat sjukdomstillstånd eller
kroppsskada.
!! Brottslig handling som begåtts av den
försäkrade.
!! Missbruk av alkohol, andra
berusningsmedel, sömnmedel eller
narkotiska medel.

Var gäller försäkringen?

DDFörsäkringen gäller i hela världen med undantag för vistelse i områden med krigshandlingar
eller politiska oroligheter.

Vilka är mina skyldigheter?
-- Vid sjukdomstillstånd eller kroppsskada skall den försäkrade utan dröjsmål anlita

legitimerad läkare, flygläkare eller av denne anvisad specialist, och iakttaga läkarens
föreskrifter.
-- Den som framställer anspråk på ersättning har att utan kostnad för Accept ombesörja de
läkarintyg och övriga handlingar erfordras för bedömning av Accepts ersättningsskyldighet.

När och hur ska jag betala?

OSMAA är betalningsskyldig för försäkringen.
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När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla när utbildningen påbörjas.
Försäkringen slutar gälla:
-- när eleven avslutar sin utbildning som pilot eller
-- när eleven upphör att inneha medicinskt certifikat eller
-- på försäkringens slutdag (framgår av försäkringsbrev).

Hur kan jag säga upp avtalet?
Inte tillämpligt.

Övrig information

Accept Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6577, är ett
försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är
e-post: finansinspektionen@fi.se, webbadress: www.fi.se, postadress: Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer: 08-408 980 00. Accepts adress är Box 2068, 174 02,
Sundbyberg, övriga kontaktuppgifter finns på www.accept.se.
Accept tillhandahåller inte rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys i den mening
som avses i Lag om försäkringsdistribution (SFS 2018:1219). Ingen av Accepts anställda mottager
någon rörlig ersättning.
Accept har utsett en klagomålsansvarig som är registrerad hos Finansinspektionen. Klagomål
hanteras löpande av klagomålsansvarig. Det är även möjligt att vända sig till annan instans, till
exempel Allmänna reklamationsnämnden. Mer information finns i Accepts besvärshänvisning
som hittas via www.accept.se/allmanna-villkor.
Accept står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring. Kontaktuppgifter till
dem är e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, webbadress: www.konsumentverket.se,
postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefonnummer: 0771–42 33 00.
Svensk lagstiftning tillämpas på försäkringsavtalet. För information om Accepts hantering av
personuppgifter samt ångerrätt/distansavtalslagen besök www.accept.se/allmanna-villkor.
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