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Załącznik nr 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB
EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA,
ORAZ MINIMALNE WYSOKOŚCI SUM GWARANCYJNYCH TEGO UBEZPIECZENIA

Rozdział 1
Przepisy ogólne
1.1.100) Załącznik określa wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
osób eksploatujących: lotnie, paralotnie, którymi jest możliwy start pieszy, inne
urządzenia latające, którymi możliwy jest start pieszy, spadochrony oraz bezzałogowe
statki powietrzne o masie startowej do 20 kg, zwanych dalej „osobami eksploatującymi”,
za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, zwanego dalej
„ubezpieczeniem OC”, w szczególności zakres ubezpieczenia OC, termin powstania
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
ubezpieczenia.
1.2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC osób eksploatujących nie jest konieczne
określanie egzemplarzy statków powietrznych. W ubezpieczeniu OC określa się jedynie
rodzaj statków powietrznych.
1.3. Ubezpieczenie OC może być zawierane także przez podmiot szkolący lub inny podmiot
organizujący loty, skoki spadochronowe lub zrzuty, jako ubezpieczenie zbiorowe
i bezimienne, bez konieczności indywidualnego zawierania tego ubezpieczenia przez
każdego uczestnika szkolenia, lotów, skoków lub zrzutów.
2. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
1) osobie trzeciej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niebędącą ubezpieczającym,
pasażerem lub członkiem załogi;
2) pasażerze – rozumie się przez to osobę uczestniczącą w locie za zgodą dowódcy statku
powietrznego, niebędącą członkiem załogi;
3) paralotni – rozumie się przez to paralotnię, paralotnię z napędem oraz motoparalotnię,
którą możliwy jest start pieszy;
4) SDR – (Specjalne Prawa Ciągnienia) – rozumie się przez to międzynarodową
jednostkę wymiany o charakterze pieniądza bezgotówkowego, określoną przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
3.1. Ubezpieczenie OC może być zawarte jako rozszerzenie warunków innego rodzaju
ubezpieczenia, w tym nieobowiązkowego.
3.2. Osoby eksploatujące statki powietrzne mogą ubezpieczyć się łącznie w ramach wspólnej
sumy gwarancyjnej, jeżeli:
1) wykonują ten sam rodzaj działalności lotniczej oraz są zagrożone tym samym
rodzajem ryzyka;
2) wysokość sum gwarancyjnych odpowiada wysokościom limitów zawartych
w załączniku.
3.3. Osoby eksploatujące statki powietrzne prowadzące więcej niż jedną działalność lotniczą,
mogą w jednym ubezpieczeniu OC objąć wszystkie ryzyka, którymi są zagrożone, jeżeli
suma gwarancyjna ubezpieczenia będzie nie niższa niż najwyższa suma gwarancyjna
określona w załączniku lub przepisach wydanych na podstawie art. 209 ust. 7 ustawy,
odpowiednio dla prowadzonych działalności.
100)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
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Równowartość w złotych kwot podanych w SDR ustala się przy zastosowaniu kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu:
1) wyrządzenia szkody – dla jej likwidacji;
2) zawarcia umowy ubezpieczenia OC – dla jej zawarcia.
Rozdział 2
Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne

5.

Ubezpieczeniem OC osób eksploatujących statki powietrzne jest objęta odpowiedzialność
cywilna tych osób w rozumieniu art. 206 ustawy za szkody wynikłe w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej, powstałe w związku z ruchem statków powietrznych, a także
spowodowane przez jakąkolwiek osobę, zwierzę lub rzecz z nich wypadającą oraz przez
użycie spadochronu w celach ratowniczych.
6.1. Ubezpieczenie OC osób eksploatujących obejmuje szkody polegające na:
1) uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej;
2) uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.
6.2. Ubezpieczenie OC osób eksploatujących nie obejmuje szkód, o których mowa w pkt 6.1,
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek oraz
aktów terroru.
6.3. Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej obejmuje również szkody polegające na
uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pasażera, jeżeli tylko zdarzenie, które je
spowodowało, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub podczas czynności
związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem.
7. Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne powstaje w dniu
rozpoczęcia lotu lub skoku, wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni
powietrznej.
8. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w pkt 6.1, osób
eksploatujących lotnie, paralotnie oraz spadochrony w zakresie szkód wyrządzonych
osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 10 000 SDR.
9. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w pkt 6.1, osób
eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej od 5 do 20 kg, w zakresie
szkód wyrządzonych osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 3 000 SDR.
10. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących prototyp statku
powietrznego lub statek powietrzny, o którym mowa w pkt 1.1, dla którego nie wydano
jeszcze dokumentów zdatności do lotu, skoku lub użycia, dopuszczony do lotu lub skoku
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy lub na podstawie
zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy,
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC,
wynosi równowartość w złotych kwoty 10 000 SDR, a w odniesieniu do pasażera, z tytułu
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi
równowartość w złotych kwoty 20 000 SDR.
11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
w odniesieniu do pasażera, z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 SDR.

