بيمه نامه هواپيماي لندن
)(London Aircraft Insurance Policy
(AVN2C )89/21/12
بيمه گران موافقت مي نمايند تا بيمه گزار را در مقابل خسارات ،صدمات يا مسئوليت ناشي از
يك حادثه در خالل مدت اعتبار بيمه نامه و بر اساس شرايط و روشهاي اشاره شده در بيمه نامه،
تحت پوشش در آورند.
بخش اول :خسارات و صدمات وارد به هواپيما (بيمه بدنه)
 )1پوشش
الف) بيمه گران بر اساس انتخاب خود خسارات و صدمات وارد به هواپيماي اشاره شده در جدول
بيمه نامه را در اثر حادثه شامل ناپديد شدن هواپيما ،چنانچه هيچ گزارشي از هواپيما در مدت 06
روز بعد از آغاز پرواز حاصل نشده باشد (بر طبق خطرات مشخص شده) و در خالل مدت اعتبار
بيمه نامه ،بصورت نقدي پرداخت نموده ،هواپيماي جايگزين ارائه نموده و يا تعمير نمايند .اما مبلغ
خسارت از ميزان مبلغ بيمه شده در بخش  )5(2جدول بيمه نامه بيشتر نبوده و مشروط به كسر
مبالغ قابل كسر اشاره شده در شرايط بند (3ج) مي باشد.
ب) چنانچه هواپيما جهت ريسكهاي پروازي بيمه شده باشد ،بيمه گران هزينه هاي معقول و
اضطراري انجام شده توسط بيمه گزار ،جهت حفظ و ايمني هواپيما و به تبع خسارات وارده و يا
فرود اضطراري را به ميزان  %06از رقم بيمه شده اشاره شده در بخش  )5(2جدول بيمه نامه و
بصورت مازاد بر آن سقف پرداخت مي نمايد.
 )2استثنائات قابل اجراء در اين بخش
بيمه گران در موارد ذيل مسئول نمي باشند:
الف) فرسودگي ،خرابي عادي ،شكست و خرابي قطعات ،ايراد و نقص فني در هريك از قطعات
هواپيما و خسارت تبعي ناشي از آن در همان واحد مكانيكي.
ب) خسارت وارد به هر واحد به وسيله عاملي كه در اثر عوامل مخرب و جمع شونده (فرسايش و
مواردي نظير آن) بوجود آمده باشد .اما خسارات ناشي از يك حادثه مستقل و واحد طبق بند
(0الف) تحت پوشش مي باشد.

به هرحال صدمات و خسارات ناشي از حادثه وارد به هواپيما در نتيجه و به تبع موارد اشاره شده در
بندهاي (2الف) و يا (2ب) فوق تحت شرايط اشاره شده در بند (0الف) تحت پوشش مي باشد.
 )3شرايط قابل اجراء تنها در اين بخش
الف) چنانچه هواپيما آسيب ببيند،
 )0مگر در مواردي كه جهت امور ايمني ،جلوگيري از توسعه خسارت و يا جهت رعايت
قوانين موضوعه باشند ،هيچگونه جداسازي و يا تعميري بدون اجازه و رضايت بيمه گر
نبايد صورت گيرد.
 )2در هنگام بروز خسارت بيمه گران جبران كننده هزينه هاي مربوط به تعميرات و
نيروي انساني و مواد و تجهيزات از طريق مقرون به صرفه ترين حالت ممكن خواهند
بود ،مگر آنكه به طريق ديگري با بيمه گزار توافق نموده باشند.
ب) چنانچه بيمه گران تصميم بگيرند تا در مقابل خسارت وارده رقمي را بصورت نقدي پرداخت
نموده و يا هواپيماي جايگزين ارائه نمايند:
 )0ممكن است بيمه گران ،هواپيما (به همراه كليه مدارك ،عالمت ثبتي و عنوان آن) را به عنوان
بازيافت خسارت دريافت نمايند.
 )2حتي اگر چنانچه هواپيماي آسيب ديده نزد بيمه گزار جهت انجام بررسيهاي الزم و يا هر دليل
ديگر باقي مانده باشد ،پوشش اين بخش در ارتباط با هواپيماي آسيب ديده خاتمه يافته تلقي مي
گردد.
 )3هواپيماي جايگزيني مي بايد از همان نوع و مدل بوده و در شرايط مشابه آن باشد .مگر اينكه به
طريق ديگري با بيمه گزارتوافق شده باشد.
ج) به جز در مواردي كه بيمه گران تصميم مي گيرند خسارت مربوطه را بصورت توافقي و نقدي
پرداخت نموده و يا هواپيما جايگزين ارائه نمايند ،كسورات الزم تحت شرايط بند (0الف) اين بخش
به شرح ذيل كسر خواهد گرديد:
 )0رقم اشاره شده در بخش (0ب) جدول بيمه نامه و
 )2بخشي از هزينه هاي تعميرات اساسي هر قطعه تعميرو يا جايگزين شده بعنوان استهالك عمر
مفيد بين دو تعمير اساسي

د) مگر در مواردي كه بيمه گران تصميم بگيرند تا هواپيما را بعنوان بازيافت خسارت دريافت
نمايند ،هواپيما در ساير موارد به عنوان اموال بيمه گزار محسوب شده و بيمه گزار حق واگذاري آن
به بيمه گران را ندارد.
ه) چنانچه بيمه نامه ديگري توسط بيمه گزار و يا از جانب ايشان بدون اطالع بيمه گر مهيا شده و
پس از وقوع حادثه ،خسارت تحت شرايط آن قابل پرداخت باشد هيچ خسارتي تحت شرايط اين
بيمه نامه قابل پرداخت نخواهد بود( .بخش چهار نيز مالحظه گردد)
بخش دوم  :مسئوليت قانوني اشخاص ثالث (غير از مسافران)
 )1پوشش
بيمه گران بيمه گزار را جهت هر مبلغي كه ايشان قانوناً مسئول پرداخت آن باشد ،تحت پوشش
درآورده و همچنين جبران كننده غرامت (شامل هزينه هاي قانوني اعالم شده عليه بيمه گزار)
صدمات و جراحات بدني ناشي از حادثه (باعث فوت و يا غيره) و خسارت صدمات ناشي از حادثه
وارد به اموال ،ايجاد شده توسط هواپيما و يا هر شخص يا شيي كه از هواپيما سقوط نمايد ،مي
باشند.
 )2استثنائات قابل اجراء تنها در اين بخش
بيمه گران در ارتباط با موارد ذيل مسئول نخواهند بود:
الف) مصدوميت (منجر به فوت و يا غيره) يا خسارات وارد به هر يك از مديران يا كارمندان
بيمه گزار و يا همكاران تجاري ايشان در خالل مدتي كه در حال انجام وظايف خود بعنوان
كارمند بيمه گزار مي باشند.
ب) مصدوميت (منجر به فوت و يا غيره) يا خسارات وارد به هر يك از اعضاي گروه
پروازي ،خدمه كابين پروازي و يا غيره در خالل مدتي كه درگير عمليات پروازي هواپيما
مي باشند.
ج) مصدوميت (منجر به فوت و يا غيره) و يا خسارات وارد به هر مسافر در خالل مدتي كه
به هواپيما وارد شده ،در هواپيما بوده و يا از آن خارج مي گردد.
د) خسارات و يا صدمات وارده به هر اموالي متعلق به بيمه گزار ،تحت مراقبت ،حفاظت و يا
كنترل ايشان.
ه) خسارات استثناء شده توسط كلوز پيوست "استثناء آلودگي و آلودگي صوتي و خطرات تبعي
"AVN60B

 )3سقف جبران خسارت قابل اجراء در اين بخش
مسئوليت بيمه گران تحت اين قسمت از سقف اشاره شده در بخش (0ج) منهاي مقدار اشاره
شده در بخش (0ب) جدول بيمه نامه بيشتر نخواهد بود .بيمه گران عالوه بر سقف ذكر شده هر
گونه هزينه هاي قانوني پرداختي در دفاع از هر اقدامي كه ممكن است در ارتباط با هر خسارت قابل
پرداخت در اين بخش عليه بيمه گزار اعمال گردد كه با موافقت كتبي ايشان پرداخت شده باشد را
جبران خواهند نمود البته چنانچه ميزان پرداختي اين هزينه ها از سقف تعهد بيمه نامه بيشتر شود
آنگاه مسئوليت بيمه گران در ارتباط با چنين هزينه هاي قانوني محدود به نسبت ميزان خسارت
پرداختي به كل سقف تحت پوشش بيمه نامه خواهد شد( .بخش چهار نيز مالحظه گردد).
بخش سوم :مسئوليت قانوني مسافرين
 )1پوشش
بيمه گران خسارات بيمه گزار را در ارتباط با ارقامي كه ايشان قانوناً مسئول پرداخت آن باشد
(شامل هزينه هاي قانوني عليه بيمه گزار) و در ارتباط با موارد ذيل را جبران خواهند نمود:
الف) صدمات و جراحات بدني ناشي از حادثه (منجر به فوت و يا غيره) وارد به مسافران در
خالل مدتي كه وارد هواپيما شده ،در هواپيما بوده و يا از آن خارج مي گردند و
ب) خسارات و صدمات وارد به بار همراه و وسايل شخصي مسافران ناشي از حادثه وارد به
هواپيما
همواره مشروط بر:

 قبل از سوار شدن مسافر به داخل هواپيما بيمه گذار تمام اقدامات الزم جهت حذف و يا
كاهش مسئوليت خود تحت خسارات بند (الف) و (ب) فوق را در محدوده قوانين و مقررات
به عمل آورده باشد.
 چنانچه اقدامات ذكر شده در بند فوق شامل صدور بليت مسافر و يا صدور رسيد بار همراه
مسافر باشد ،اين مراحل مي بايد به طور كامل و درمدت زمان معقول و منطقي قبل از
سوار شدن مسافر به داخل هواپيما صورت گيرد.
در صورت كوتاهي در انجام شروط بندهاي فوق مسئوليت بيمه گران تحت اين بخش از
مقدار مسئوليت قانوني كه در صورت رعايت شرايط وجود مي داشت ،بيشتر نخواهد بود.

 )2استثنائات قابل اجراء تنها در اين بخش
بيمه گران مسئول جراحات (منجر به فوت و يا غيره) و يا خسارات به وجود آمده براي موارد
ذيل نخواهند بود:
الف) مديران يا كارمندان بيمه گزار و يا طرفهاي تجاري ايشان در خالل مدتي كه در حال انجام
وظايف خود مي باشند.
ب) خدمه پروازي ،خدمه داخل كابين و يا ديگر خدمه در خالل مدتي كه درگير عمليات
پروازي هواپيما باشند.
 )3سقف جبران خسارت در اين بخش
مسئوليت بيمه گران تحت اين قسمت از سقف اشاره شده در بخش ( 0ج) منهاي مقدار اشاره
شده در بخش ( 0ب) جدول بيمه نامه بيشتر نخواهد بود .بيمه گران عالوه بر سقف ذكر شده هر
گونه هزينه هاي قانوني پرداختي در دفاع از هر اقدامي كه ممكن است در ارتباط با هر خسارت قابل
پرداخت در اين بخش عليه بيمه گذار اعمال گردد كه با موافقت كتبي ايشان پر داخت شده باشد را
جبران خواهند نمود البته چنانچه ميزان پرداختي اين هزينه ها از سقف تعهد بيمه نامه بيشتر شود
آنگاه مسئوليت بيمه گران در ارتباط چنين هزينه هاي قانوني محدود به نسبت ميزان خسارت
پرداختي به كل سقف تحت پوشش بيمه نامه خواهد شد( .بخش  6نيز مالحظه گردد).
بخش چهارم
الف) استثنائات كلي قابل اجراء در كليه بخشها
اين بيمه نامه در موارد ذيل متعهد نخواهد بود:
 )0در خالل مدتي كه هواپيما براي هرگونه مقاصد غير قانوني و يا به منظور چيزي غير
از آنچه در بخش ( )3جدول بيمه نامه (كاربري) و تعريف شده در بخش "تعاريف"
اقدام نمايند.
 )2در خالل مدتي كه هواپيما خارج از محدوده جغرافيايي ذكر شده در بخش ( )5جدول
بيمه نامه قرار داشته باشد ،مگر به دليل فرود اضطراري اين اقدام صورت گرفته باشد.
 )3در خالل مدتي كه هواپيما توسط خلباني غير از آنكه در بخش ( )6جدول بيمه نامه
قيد شده است،كنترل گردد مگر آنكه هواپيما بر روي زمين حركت كرده و توسط
شخصي كه بدين منظور استخدام شده است ،حركت نمايد.

 )6در خالل مدتي كه هواپيما توسط هر وسيله نقليه ديگري جابجا شود مگر اين
جابجايي ناشي از حادثه اي باشد كه در بخش اول اين بيمه نامه قابل بررسي باشد.
 )5در خالل مدتي كه هواپيما عمليات فرود و يا شروع پرواز و يا تالش براي انجام اين
عمليات را در مكاني انجام دهد كه مطابق توصيه هاي ذكر شده توسط شركت سازنده
هواپيما نباشد ،اين استثناء در زمان فرود اضطراري ،قابل اجراء نمي باشد.
 )0مسئوليتهاي مفروضه و يا حقوق رفع شده توسط بيمه گزار تحت هرگونه قرارداد (غير
از بليت مسافرين و يا رسيد بار همراه اشاره شده در بخش سوم) مگر در مورد
مسئوليتهايي كه در نبود چنين قراردادهايي گريبانگير بيمه گزار مي گردد.
 )7در خالل مدتي كه كل مسافرين حمل شده در هواپيما از ميزان ظرفيت صندلي اعالم
شده هواپيما در بخش  )6(2بيمه نامه بيشتر باشد.
 )8خساراتي كه تحت بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگر قابل پرداخت باشد ،مگر در مورد
پوشش هايي كه مازاد بر پوششهاي ارائه شده توسط بيمه نامه هاي ديگر قابل
پرداخت باشد.
 )9خسارات استثناء شده در كلوز "استثنائات خطرات هسته اي (")AVN38B
 )06خسارات ايجاد شده به سبب:
الف) جنگ ،تهاجم ،اقدامات دشمن خارجي ،عمليات خصمانه( ،چه جنگ اعالم شده و يا اعالم
نشده باشد) ،جنگ داخلي ،شورش ،انقالب ،قيام و آشوب ،حكومت نظامي ،اعمال قدرت
نظامي و يا غاصبانه و يا تالش براي اعمال قدرت غاصبانه
 )2هرگونه انفجار يا شليك سالح جنگي با استفاده از شكافت يا تركيب اتمي و يا هسته اي ،يا
ساير واكنشهاي مشابه و يا نيروي حاصل از مواد راديو اكتيو و يا مواد ديگر
ج) اعتصاب ،شورش ،اغتشاش و آشوب اجتماعي و يا اختالالت كارگري
 )0هرگونه اقدام فرد يا افراد ،خواه نماينده قدرت حاكم باشند و يا غير آن ،به منظور مقاصد
سياسي يا تروريستي كه آسيب و صدماتي را بصورت عمدي و يا غير عمدي وارد آورند.
ه) هر گونه اقدام بدخواهانه و يا خرابكارانه
و) مصادره ،ملي كردن ،تصرف ،منع ،توقيف ،تصاحب ،مصادره تحت هر عنواني از قبيل اقدام
تحت فرمان دولتي (خواه نظامي و يا نظاير آن) و يا مراجع قدرت محلي

ز) هواپيما ربايي و يا تصرف غير قانوني و يا تحت اختيار گرفتن غير قانوني كنترل هواپيما و يا
خدمه پروازي در پرواز ( شامل هرگونه اقدام براي تحت اختيار گرفتن و يا كنترل) از سوي
شخص و يا اشخاص در هواپيما كه بدون اجازه و رضايت بيمه گزار دست به اين كار بزنند.
ضمناً اين بيمه نامه خسارات ناشي از اقدامات ذكر شده فوق در خالل مدتي كه هواپيما تحت
كنترل بيمه گزار نباشد را تحت پوشش قرار نمي دهد .هواپيما زماني تحت اختيار وكنترل بيمه
گزار فرض مي گردد كه در مراجعت سالم خود در محوطه پروازي تحت كنترل بيمه گزار كه جزء
مناطق استثناء پروازي بيمه نامه نبوده و مناسب جهت فعاليتهاي پروازي هواپيما باشد ،نگهداري
مي شود( .در اينصورت هواپيما مي بايد با موتورهاي خاموش و بدون اعمال اقدام خشونت آميز
پارك شده باشد).
ب) شرايط مقدم قابل اجراء در كليه بخشها
الزم است تا بيمه گزار قبل از ايجاد هرگونه مسئوليت و پرداخت خسارت تحت شرايط
بيمه نامه توسط بيمه گران ،شرايط ذيل را مالحظه و بطور كامل اجراء نمايد.
 )0بيمه گزار همواره تمام كوششهاي الزم را انجام داده و تمام اقدامات الزم و قابل
اجراء جهت جلوگيري و دوري از هرگونه حادثه را انجام خواهد داد.
 )2بيمه گزار تمامي امكانات و اقدامات هوانوردي و نيازمنديهاي اعالم شده در اين
بخش توسط سازمانهاي مربوطه را به منظور انجام عمليات ايمن هواپيما انجام داده
و از موارد ذيل اطمينان حاصل مي نمايد:
الف) هواپيما قبل از هر پرواز قابليت پرواز داشته باشد.
ب) همه كتابهاي هواپيما و ديگر مدارك در ارتباط با هواپيما كه توسط سازمانهاي
ناظر و قوانين اعالم مي گردد تهيه و تكميل شده و همواره بروز رساني شده و
چنانچه توسط بيمه گران و يا نمايندگان ايشان درخواست شود ،ارائه مي گردند.
ج) كارمندان و نمايندگان بيمه گزار با تمامي مراحل ذكر شده آشنا و هماهنگ
مي باشند.
 )3اعالم بالفاصله هرگونه اقدامي كه احتمال وقوع خسارت تحت شرايط بيمه نامه را
به همراه داشته باشد ،بر اساس شرايط ذكر شده در بخش ( )8جدول بيمه نامه.

در تمامي موارد بيمه گزار:
(الف) همه موارد را بصورت كتبي تهيه كرده و فوراً مراتب وقوع خسارت را با نامه يا ديگر روشهاي
مرسوم و به صورت مكتوب اعالم مي نمايد.
(ب) اعالم هرگونه در شرف وقوع بودن پيگيري قضايي
(ج) تسليم هرگونه اطالعات بيشتر و كمك به بيمه گران در مقابل خواسته هاي قابل قبول و
منطقي ايشان
(د) هيچ اقدامي به هر طريقي كه موجب ايجاد زيان و يا خسارت عليه بيمه گران شود را صورت
نمي دهد.
بيمه گزار هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت و هيچگونه پرداخت و يا قول پرداختي
را بدون دريافت رضايت كتبي بيمه گران انجام نخواهد داد.
ج) شرايط عمومي قابل اجراء در كليه بخشها
 )0بيمه گران در فرآيند رسيدگي به خسارات (در صورت تشخيص) در هر زمان و براي هر مدتي
كه بخواهند ،مي توانند كنترل كامل مباحث و اقدامات الزم را از طرف بيمه گزار انجام داده و يا
اقدام به تسويه خسارت دفاع و يا تعقيب قانوني هر خسارتي بنمايند.
 )2به محض اينكه تحت شرايط بيمه نامه جايگزين خسارت ارائه شده و يا خسارت توسط بيمه
گران تسويه گردد ،ايشان از حق جانشيني خود بجاي بيمه گزار استفاده نموده و بيمه گزار همكاري
هاي الزم را انجام داده و همه اقدامات جهت كمك به بيمه گران براي استفاده از حق خود را مهيا
خواهد نمود.
 )3چنانچه هرگونه تغييري در شرايط و طبيعت ريسك تحت پوشش كه پايه و اساس اين بيمه نامه
مي باشد رخ دهد ،بيمه گزار در اسرع وقت مراتب را به بيمه گران اعالم خواهد كرد لذا هيچ
خسارتي تحت شرايط جديد بوجود آمده قابل پرداخت نخواهد بود مگر بيمه گران قبالً موافقت خود
را با آن اعالم نموده باشند.
 )6اين بيمه نامه ممكن است با اعالميه كتبي بيمه گزار و يا بيمه گر ظرف مدت  06روز فسخ
گردد .چنانچه موضوع فسخ از سوي بيمه گران اعالم گردد ،حق بيمه برگشتي بصورت روز شمار
قابل محاسبه خواهد بود اما چنانچه بيمه گزار اقدام به فسخ بيمه نامه نمايد حق بيمه برگشتي بنا
به صالحديد بيمه گران محاسبه خواهد شد .هيچ حق بيمه اي در ارتباط با هواپيماي خسارت ديده
كه خسارت آن پرداخت شده و يا در مراحل رسيدگي باشد قابل محاسبه و برگشت نخواهد بود.

 )5اين بيمه نامه قابل واگذاري بصورت كلي و يا جزئي نخواهد بود مگر با مجوز بيمه گران و از
طريق صدور الحاقيه مربوطه.
 )0اين بيمه نامه يك بيمه نامه دريايي نبوده و نخواهد بود ،طرفهاي درگير در اين بيمه نامه اين
موضوع را تاكيداً تاييد مي نمايند.
 )7اين بيمه نامه بر اساس قوانين كشور  ........قابل تفسير بوده و اختالفات مابين بيمه گزار و بيمه
گران در شهر  /كشور  .........و بر اساس قوانين داوري زمان ارجاع ،به داوري گزارده خواهد شد.
 )8زمانيكه دو يا چند هواپيما تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرند شرايط بيمه نامه قابل
اجراء بر روي هر يك و بطور جداگانه خواهد بود.
 )9عليرغم شمول بيش از يك بيمه گزار چه توسط الحاقيه و يا هر روش ديگر ،كل مسئوليت بيمه
گران در ارتباط با هر و همه بيمه گزاران از سقف جبران خسارت ذكر شده در بيمه نامه فراتر
نخواهد رفت.
 )06چنانچه بيمه گزار هرگونه خسارتي را با علم به اينكه خسارت وارد نبوده و يا فريبكارانه است،
اعالم نمايد ،بيمه نامه غير معتبر گشته و هيچ خسارتي تحت آن قابل بررسي نمي باشد.
د) تعاريف
 )0حادثه :به معني هر اتفاق يا مجموع اتفاقات ،ناشي از يك سانحه
 )2واحد :به معني قطعه يا بخشي از قطعات (شامل هر زير مجموعه) هواپيما كه به هواپيما متصل
شده و داراي عمر مفيد خود بعنوان بخشي از كل مجموعه باشد .با اينحال يك موتور كامل با همه
قطعاتش وقتي به منظور تعميرات اساسي از هواپيما جدا شده و يا موتور ديگري جايگزين آن مي
گردد ،به همراه هم يك واحد مستقل را تشكيل مي دهد.
 )3عمر تعمير اساسي :به معني ميزان استفاده يا بهره گيري عملياتي و يا تقويم زماني است كه بر
اساس قابليت پروازي قطعه مشخص شده و مشخص كننده زماني است كه در انتهاي آن تعميرات
اساسي يا تعويض قطعه بايد صورت گيرد.
 )6هزينه هاي تعمير اساسي :به معني هزينه هاي نيروي انساني و موادي است كه در تعميرات
اساسي و يا جايگزيني (هر كدام كه الزم باشد) در پايان عمر اساسي قطعه صورت مي پذيرد.
 )5استفاده شخصي :به معني مقاصد استفاده شخصي و تفريحي اما نه استفاده براي هر عمل
تجاري ،حرفه اي و يا اجاره

 )0حرفه اي :به معني كاربري اشاره شده در تفريحي و شخصي بعالوه مقاصد تجاري و حرفه اي اما
نه براي اجاره
 )7تجاري :به معني موارد ذكر شده در تفريحي ،حرفه اي و حمل مسافر ،بار همراه مسافر و بار
تجاري و اجاره
 )8اجاره :به معني اجاره ،چارتر يا كرايه به هر شخص ،شركت يا سازمان ديگر براي استفاده
"تفريحي" و "حرفه اي" جاييكه عمليات هواپيما تحت كنترل بيمه گزار نباشد .اجاره براي هر
منظور ديگر تحت اين بيمه نامه بيمه نمي گردد مگر بطور مشخص به بيمه گران اعالم شده و
جزئيات استفاده هاي آن در بخش ( )3بيمه نامه تحت عنوان "استفاده هاي خاص اجاره اي" آمده
باشد.
تعاريف ( ،)7( ،)0( ،)5و ( )8شامل كاربري آموزشي ،آكروباتيك ،شكار ،گشت زني ،اطفاء حريق،
سقوط آزاد عمدي ،سم پاشي و يا آزاد سازي هر چيزي ،هرگونه پرواز آزمايشي يا مسابقه اي و هر
كار غير معمول ديگر نمي باشد اما وقتي چنين پوشش هايي ارائه گرديد جزئيات كاربري آن مي
بايد در بخش ( )3جدول بيمه نامه تحت عنوان كاربري خاص ذكر گردد.
 )9پرواز :به معني زمانيكه هواپيما در عمليات بلند شدن حركت كرده يا اقدام به عمل بلند شدن
مي نمايد ،در خالل مدتي كه در هوا مي باشد و تا زماني كه عمليات نشستن تكميل مي شود.
هواپيما هاي بال متحرك زماني در حال پرواز فرض مي گردند كه ملخها در اثر نيروي موتور در
حال حركت بوده ،حركت به تبع آن صورت گرفته و يا حركت اتوماتيك باشد.
 )06تاكسي كردن :به معني حركت هواپيما تحت قدرت خود غير از مواقعي كه در حال پرواز است،
مي باشد .عمليات تاكسي با توقف موقت هواپيما پايان نمي پذيرد.
 :Moored )00به معني زماني است كه هواپيما در حال نشستن بر روي آب مي باشد ،در خالل
مدتي كه هواپيما روي اب شناور است در حال پرواز و يا تاكسي نمي باشد و شامل ريسكهاي شروع
پرواز و كشش به جلو مي باشد.
 )02زمين گير :به معني زماني است كه هواپيما در حال پرواز ،تاكسي و يا  Mooredنمي باشد.
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