
Tiivistelmä APPN-lupakirjavakuutuksen ehdoista 
23.10.2020 
Disclaimer: Nämä ehdot ovat vain suomennos, eivätkä termistöltään tai sisällöltään välttämättä vastaa alkuperäistä dokumenttia. Tarkemmin 
ehdoista voit lukea sinulle toimitetusta alkuperäisestä, englanninkielisestä dokumentista 

Vakuutukseen liittyvissä asioissa ole aina yhteydessä suoraan APPN:än. He hallinnoivat vakuutusta ja tekevät 
vakuutussumman muutokset sekä muut muutokset. Heille tulee myös ilmoittaa välittömästi, jos medikaalilupakirja 
menetetään. 

Laskutuksen hoitaa YTY ja laskutusasioissa ota yhteys yty@yty.fi. 
Vakuutuksen alussa APPN kerää jäseneltä pantin ”Working capital” joka palautetaan vakuutuksen loppuessa. Tämän 
maksamisen jäsen hoitaa suoraan APPN:n kanssa. 

Yleistä vakuutuksesta: 
APPN-vakuutukseen tulee liittyä ennen kuin vakuutuksen ottaja täyttää 45 vuotta. Jäsenen tulee täyttää 
liittymiskaavake sekä muut vaaditut kaavakkeet ja toimittaa liitteet: sami.simonen@yty.fi 

Opiskelijalle maksimi-ikä on 35 vuotta ja heillä pitää olla luokka1 medikaali. 

Vakuutuksen voi saada ilman rajoituksia tai rajoitusten kanssa. Hakemus voidaan myös hylätä. APPN tekee päätöksen 
vakuutuksen myöntämisestä. Mikäli jäsenelle myönnetään APPN vakuutus, hänen toinen lupakirjavakuutuksensa 
YTYn kautta (WTW) lopetetaan. Tätä varten tulee allekirjoittaa YTYn sivuilla 07 Valtakirja vakuutuksen siirtoon -liite.

Mikäli terveydentilaan tulee muutoksia ennen vakuutuksen voimaan astumista, tulee ne ilmoittaa välittömästi. 
Vakuutus ei ole voimassa hakemuksesta vaan vasta kun APPN hyväksyy ja siitä on tehty vakuutustodistus. 
Vakuutustodistukseen kirjataan mahdolliset rajoitukset, joita tämä vakuutus ei korvaa (vanhat sairaudet). 
Mikäli sinulla on lupakirja useassa valtiossa, tulee ne kaikki ilmoittaa. Myös myöhemmin saadut, toisen maan 
lupakirjat tulee ilmoittaa välittömästi. 

Työttömyys tulee ilmoittaa, koska se vaikuttaa korvauksen ja maksun määrän. 

Vakuutus medikaalin menetykseen kokonaan 

Vakuutuksessa on kaksi erillistä osaa: perusturva ja lisäturva 55-65 -vuotiaille. 

Vakuutus korvaa lupakirjan menetyksen. Mikäli lentäjä on työtön, korvataan vain erikseen määritellyissä tapauksissa: 
• infarction
• serious coronary artery disease
• cancer
• cerebrovascular accident (CVA)
• serious osteo-articular traumatism requiring surgery
• ametropia (myopia, astigmatism, hypermetropia)
• heterophoria, heterotropia
• wide-angle glaucoma
• lens opacification
• vitreo-retinal degeneration
• cholesteatoma
• chronic otitis media
• presbycusis with hearing loss

APPN voi pyytää palkkakuitin tai työllisyystodistuksen epäselvässä tapauksessa. 
Korvaus voidaan maksaa työttömyydestä huolimatta, jos medikaalilupakirja on voimassa. 
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Korvaussumma maksetaan päätöksen jälkeen. Mikäli henkilö kuolee päätöksen ja maksun välissä, maksetaan se 
omaisille tai erikseen määrätyille henkilöille. 
Totaalisen menetyksen korvaus lopettaa väliaikaisen korvauksen maksun (jos sellainen on). 

Vakuutus on voimassa, kun 
• Ikä alle 60v perusvakuutuksessa tai alle 65v erillisvakuutuksella (APPN voi tarjota erillisvakuutusta kun jäsen

täyttää 55v).
• Vakuutettu on elossa.

Korvaus maksetaan, kun medikaalilupakirjan menetys on viranomaisen toteama. MACIF (vakuutusmeklari) varaa 
oikeuden lääkäritutkimukseen epäselvissä tapauksissa. Oikeuspaikka on Ranska ja määräykset EASAn mukaiset 

Vakuutussumma 
• Maksimi 340 000€ liittyessä ja sitä seuraavat kolme vuotta.
• Korotukset tariffiviivojen (20 000€) mukaan. Tästä lisää myöhemmin.
• Maksimi 700 000€
• Perusturva 50-vuotiaaksi. Sen jälkeen 10% porrasvähennys 60v asti.

Lisävakuutus 55-65 vuotiaille 
APPN voi sen myöntää. 
Turvan pienentyminen muuttuu seuraavasti: 55-vuotiaana jäljellä 50 % perusturvasta, tämän jälkeen korvauksen 
pienennysportaat 10 % vuodessa 65v asti. 

Medikaalin menetyksen ja korvauksen jälkeen, mikäli medikaalin saa takaisin, MACIF vaatii takaisin vakuutussumman 
vähennettynä 1/25 per töistä poissaolovuosi. 

Vakuutus lupakirjan menetykseen väliaikaisesti 

Vakuutus lupakirjan menetykseen väliaikaisesti on erillinen vakuutus. Se on voimassa maksimissaan 60-vuotiaille 
APPN voi tarjota väliaikaisen menetyksen lisävakuutusta 60-65 vuotiaille. 

Vakuutus maksaa kuukausittaisen korvauksen, kun lupakirja menetetään, mutta menetys ei ole lopullinen. Jos 
erimerkiksi tutkimukset vievät aikaa tai viranomaisella tulkinta kestää pitkään, tällä jäsen turvaa taloutensa, jos 
esimerkiksi sairauslomalta maksetaan palkka vain lyhyeltä ajalta. Vakuutus ei korvaa, jos lentäjä on työtön. 

Korvaus maksetaan kuun lopussa, aikaisintaan 29 pv menetyksen toteamisesta. 

Korvaus maksetaan:  
• Lupakirjan väliaikaisesta menetyksestä
• Työkyvyttömyydestä, vaikka medikaali olisi voimassa
• Terveydellisestä osa-aikatyöstä

Korvaus loppuu kun 
• Saat medikaali-lupakirjan voimaan
• Kolmen vuoden maksimiaika perusturvalla (alle 60v)
• Yhden vuoden maksimiaika lisäturvalla (60vuotiaat ja yli)
• Medikaalilupakirjan menetys lopullisesti
• Jäsen täyttää 60 v perusturvalla
• Jäsen täyttää 65 lisäturvalla
• Jäsen siirtyy eläkkeelle
• Jäsen kuolee

Turva on valittu turvan määrä tai 1/12 osa vuosipalkasta tai pienimmillään 18 000€. 

Alustavasti FPA:n jäsenillä E12 turva. Tämä on vielä tutkinnassa, tarvitaanko tähän erilaiset ajat: 



• 50% 29pv-121pv (noin 1kk väliaikaisesta menetyksestä 4 kuukauteen asti)
• 100% 122pv-730pv (noin 4kk väliaikaisesta menetyksestä 2 vuoteen asti)
• 75% 731pv-1095pv (2 vuodesta 3 vuoteen asti, joka maksimi)

Lisäturvassa on muuten samat korvausmäärät, mutta vain 12 kk ajan. 

Osa-aika ja terveyssyistä työajanvähennys vaikuttaa korvaukseen ja tulee kertoa vakuuttajalle. 

APPN-VAKUUTUKSEN RAJOITUKSIA 

Jos menetys psykologisten sairauden vuoksi 6 vuoden sisällä liittymisestä, korvaukseen tulee 50% vähennys. 
Ennen vakuutuksen hyväksymistä todetut sairaudet, jotka tulee ilmoittaa vakuuttajalle. Ne kirjataan vakuutuskirjaan 
eikä niitä korvata. 

Korvausta ei makseta: 
• Epärehellinen tai väärän tiedon antaminen vakuuttajalle
• Sotatila
• Osallistuminen terrorismiin tai mellakointiin
• Ydin- tai ionisoivaan säteilyyn altistuminen
• Wingsuit tai basejump vahingot
• Taito tai matalalento, ellei liity viranomais- tai luvalliseen esitystoimintaan sertifioidulla lentokoneella.
• Ei hyväksytylle lentopaikalle (maa/vesi) lentäminen
• Ei hyväksytyllä lentokoneella lentäminen, pl. koelennot
• Itsemurha/yritys tai tahallinen kaksintaistelu, ellei kyseessä hätätilanne.
• Sotatoimintaan osallistuminen. Reserviläistoiminta sallitaan.
• Jos yhtiö ajautuu valtion omistukseen (konkurssikäsittely tms.) mutta toiminta jatkuu, säilyy myös turva
• Huumeiden tai psykoottisten lääkkeiden käyttö, ellei reseptiä tai vahinko
• Humalassa sattuneet tai humalasta aiheutuneet vahingot
• Lupakirjan menetys muusta kuin lääketieteellisestä syystä

Väliaikaisen menetyksen korvausta ei makseta, jos henkilö terveyshoitolassa (resort) hoidossa. 

Vakuutussumma muutokset 
• Summaa voi alentaa koska tahansa

Korotuksia voi tehdä alle 59 vuotiaana seuraavin rajoituksia. Korotus on maksutaulukon rivi (20.000.-€ korotus) 
• Pyynnöstä korotus kerran 5 vuodessa 2 riviä
• Lisäkorotus 2 riviä seuraavissa tapauksissa

a. Tulot nousevat yli 15% (yhtiön vaihto tai muu syy)
b. konetyypin vaihto kapea-laajarunko
c. perämiehen ylennys kapteeniksi

• Automaattinen korotus 1 rivi per 2 vuotta, ellei sitä erikseen kiellä
• Terveysselvitys vaaditaan korotuspyynnöstä
• 340 000€ maksimi ensimmäiset 3 vuotta

KORVAUSTILANTEESSA 
TEE ILMOITUS 5 VUOROKAUDEN SISÄLLÄ TAI HETI KUN MAHDOLLISTA! 
Kaikki paperit, pyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa APPN:lle 
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