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GOED VERZEKERD IN DE LUCHT?

Om uw beroep of hobby uit te oefenen als piloot, crewmember, valschermspringer,
deltavliegen enz. heeft u de nodige opleiding en ervaring nodig.
Als geen ander weet u wat de risico’s zijn in de luchtvaartsector. Een ongeval is snel
gebeurd maar heeft u ook al eens stilgestaan of u goed verzekerd bent?
De bedoeling van deze brochure is proactief werken, dwz dat u weet of u al dan niet
goed verzekerd bent vooraleer u de lucht in gaat. Zo proberen wij een antwoord te
geven op al uw vragen.
Een ongeval is een ruim begrip en heeft verscheidene gevolgen, een hospitalisatie, een
tijdelijke of levenslange invaliditeit of zelfs een overlijden. Ook als er zich geen ongeval
voortdoet , dan kunnen wij u nog enkele andere verzekeringen aanbieden, zoals
juridische bijstand voor piloten, verzekeringen voor piloten die in het buitenland actief
zijn,…
Buiten het menselijke leed is er ook nog het financiële aspect die u parten kan spelen.
Worden de studiekosten van een pilootopleiding terugbetaald indien u ziek wordt of zal
uw schuldsaldoverzekeraar tussenkomen indien u komt te overlijden nav een
luchtvaartrisico?
Ons kantoor wordt erkend door Brocom wat u een uitstekende kwaliteit van
dienstverlening waarborgt.
Deze presentatie geeft u een summier overzicht van de belangrijkste verzekeringen die
u als piloot kunt onderschrijven

Tom De Mesmaeker
0486/21.04.96
tom@aenvconsult.be
A & V Consult BVBA
Molenbeekstraat 47
9470 Denderleeuw
www.aenvconsult.be
FSMA 103672A
A & V Consult BVBA – Molenbeekstraat 47 – 9472 Denderleeuw - Belgium
tom@aenvconsult.be – mobiel: +32 486/21.04.96
BNP Parisbas Fortis: 001-5405052-94
FSMA : 103672 A

A & V
Consult BVBA

ADVIES &
VERZEKERINGEN

Verzekeringen pilootopleiding
Gelieve met ons kantoor contact op te nemen zodat wij u professioneel advies kunnen
geven om de studiekost voor pilootopleiding te verzekeren.
Een pilootopleiding stopzetten wegens medische redenen brengt dan ook een financieel
risico met zich mee, dit kunt u best uitsluiten door deze verzekering te onderschrijven.
Als onafhankelijk makelaar tracht A & V Consult BVBA de piloot verder te helpen in de
complexe wereld van verzekeringen vanaf de opleiding tot en met zijn verdere carrière.

Loss of license verzekering.
Na de opleiding kan de student als volwaardig piloot of instructeur de lucht in. Bij het
verlies van de vergunning door ziekte of ongeval spat niet alleen de droom uit elkaar maar
blijft de piloot met een financiële kater achter en ziet hij zijn geïnvesteerd kapitaal
wegsmelten. Hij kan zijn investering veilig verzekeren en dit tot zelfs 2x het jaarinkomen.
Wist u dat de piloot, tot 12 maanden na het afstuderen, gedekt is tegen een ongeval of
ziekte ook al is er nog geen arbeidscontract met een luchtvaartmaatschappij
ondertekend?
Als onafhankelijk makelaar tracht A & V Consult BVBA de piloot verder te helpen in de
complexe wereld van verzekeringen vanaf de opleiding tot en met zijn verdere carrière.
BA instructeur
De piloot kan ook als (zelfstandig) instructeur aan de slag. wat zijn de risico’s als
instructeur als u op de startbaan staat met een student naast u? wie is er
verantwoordelijk bij een ongeval met materiele en lichamelijke schade. U kunt zich als
instructeur op maat verzekeren tegen dergelijke risico’s .
Rechtsbijstand piloot/instructeur
Heeft u een conflict met uw werkgever (luchtvaartmaatschappij), verzekeraar of u moet
voor de rechtbank verschijnen voor een burgerlijke of strafrechtelijk feit, dan kunt u zelf
een raadsman aanstellen waarbij het ereloon zal betaald worden door de verzekeraar.
Ook bij lichamelijke schade en medische expertises kunt u zelf een dokter aanstellen als
tegenexpert waarbij het ereloon wordt betaald door de verzekeraar.
Onmisbare verzekering voor een(professionele) piloot voor een kleine premie!
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Persoonlijke ongevallen
Dit omvat 3 verzekerde luiken:
• Hospitalisatie: dekking als piloot zonder bijpremie of uitsluitingen!
• Tijdelijke of blijvende invaliditeit
• Overlijden
Indien u zelf of via uw werkgever een van deze waarborgen heeft afgesloten ga alvast in
de algemene voorwaarden na of luchtvaartrisico’s niet uitgesloten zijn.
De meldingsplicht is hier heel belangrijk . Informeer tijdig uw verzekeraar (of
werkgever) dat u een vliegtuig bestuurd of aan valschermspringen doet. Soms is het
noodzakelijk om een bijpremie te betalen om van de dekking te genieten.
Kijk ook na of uw pensioenspaarverzekering of schuldsaldo het gespaarde kapitaal zal
uitkeren aan uw nabestaanden als u komt te overlijden.
U kunt via ons kantoor deze waarborgen afsluiten of meer informatie bekomen.
Piloot als expat
Eens de opleiding achter de rug, kunt u op zoek naar een geschikte werkgever.
Soms kunt u ook tewerkgesteld worden in het buitenland. Indien u niet meer
gedomicilieerd bent in België, kunt u ook niet meer genieten van onze sociale zekerheid
of van een fiscaal gunstig regime sparen.
Ook hiervoor hebben wij de oplossing om uw gedekte risico’s over te dragen buiten onze
landsgrenzen.
Tevens is reizen niet alleen uw passie maar ook uw beroep en is een reisbijstand en/of
bagageverzekering een absolutie noodzaak.
Bent u een lange tijd in het buitenland voor een stage, training of als crewmember dan
kunt u steeds een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor u en uw gezin (familiale)
inclusief uw inboedel. Contacteer ons voor meer info!
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