
UUTISIA JA UUDISTUKSIA ILMAILUVAKUUTUKSISSA! 
 
Suomen Ilmailuliiton yhteistyö  HDI Global Specialty SE:n kanssa syvenee. 
Luotettava pitkäaikainen vakuutusyhtiö tunnetaan varmana, mutta tarkkana vahinkotapausten korvaajana. 
Yhtiö on arvioinut Ilmailuliiton nykyisiä ja työn alla olevia lentoturvallisuutta parantavia toimia. HDI 
kannustaa Suomen Ilmailuliiton jäsenistöä jatkamaan kaikkia niitä toimia, joilla turvallisuustilastot 
paranevat entisestään. 
HDI arvioi, että jo nyt tehdyt toimenpiteet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ovat huomion arvoisia, 
joiden perusteella jäsenistömme riskin voidaan katsoa pienentyneen. Siksi se on tehnyt vuodelle 2020 
Suomen Ilmailuliitolle oman turvallisuustyötä huomioivan tarjouksensa. 

 
1.Tyyppihyväksytyt moottorikoneet ja Experimental-koneet pyörillä ja suksilla:  
Lentovastuuvakuutus (TPL), Ilmakuljetusvastuuvakuutus (PLL), Istuinpaikkavakuutus (PA) ja 
kaskovakuutus (Hull). 
Vesilentotoiminnassa tarjotaan pakollisten vakuutusten lisäksi vain nk. Maakasko (Ground 
Risk Only). Se kattaa vain maassa ja maalla, lentotoiminnan ulkopuolella tapahtuneet 
vahingot. Eli ilma-aluksen maavahinkovakuutus lentotoiminnan välillä on voimassa vain, kun 
kone on maalla. Tässä kopio yhtiön julkaisemasta uudesta erikoisehdosta: 

Special clause for "Aircraft on floats", applying to Hull Ground Risk only coverage: 
The insurance does not cover any damage resulting from the aircraft being on floats, 
e.g. damages when the aircraft is in or on water, moored at buoy, pier or similar, or 
during taxiing, take-off or landing on water. 

 
 

2.Suomen Ilmailuliiton jäsenkerhot, jotka ovat ottaneet SMS-järjestelmän käyttöön, saavat 
20 % jäsenalennuksen kasko-vakuutuksen maksuista.  
Vakuutushakemukseen/ tarjouspyyntöön tulee kirjata johtokunnan päätöksen päivämäärä 
SMS-järjestelmän käyttöönotosta sekä yhdistyksen jäsennumero. 

 
3.Suomen Ilmailuliiton jäsenkerhot ja yksityiset henkilöt, jotka ovat Ilmailuliiton jäseniä, 
saavat 10% jäsenalennuksen ilma-alustensa kasko-vakuutusten maksuista. 
Vakuutushakemukseen/ tarjouspyyntöön tulee merkitä jäsennumero. 

 
4. Autogyroille tarjotaan Lentovastuuvakuutus (TPL), ilmakuljetusvastuuvakuutus (PLL) ja 
istuinpaikkavakuutus (PA). 

 
Aircraft category TPL PLL PA Hull / skis 
Paraglider/ trike (2-seaters) 
Varjoliidin/ trike/ Mova (2-paik) 

- - - - - 

Hang glider 
Riippuliidin 

- - - - - 

Glider 
Purjekone 

x x x x - 

Touring Motor Glider 
Mopu (TMG) 

x x x x - 

Ultra x x x x Skis 
Power Plane (type rated) 
Moottorikone  (tyyppihyv.) 

x x x x Skis 

Power plane (experimental) 
Experimental 

x x x x Skis 

Autogyro x x x GRO - 



 
 


