
Ubezpieczenia lotnicze

Odpowiedzialność cywilna  
za produkt bez limitu łącznego 

Korzyści
•  Pewność, że limity nadal będą dostępne w przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody.
•  Zwiększona stabilność dzięki rozszerzeniu okresów obowiązywania polisy do 36 miesięcy  

(od 12 miesięcy) dla wybranych producentów komponentów wykorzystywanych w lotnictwie.
•  Rozwiązanie problemu łącznych limitów, które narażają producentów artykułów na brak 

ochrony w zakresie skumulowanych strat.
•  Pewność dla producentów OEM, iż zakres ubezpieczenia nie zostanie uszczuplony ani 

wyczerpany przez straty jak w przypadku tradycyjnej polisy z limitem łącznym.
•  Zrównanie ochrony ubezpieczeniowej producentów artykułów dla lotnictwa z ochroną 

operatorów samolotów posiadających polisy o limitach dla poszczególnych zdarzeń.
•  Eliminacja potrzeby i kosztu zakupu przywrócenia limitu po uszczupleniu limitu łącznego.
•  Odpowiedzialność z tytułu uziemienia samolotu z limitem łącznym w wysokości do 50 mln USD 

za każdorazowe wystąpienie uziemienia.
•  Możliwość zapewnienia różnicy między wyższym limitem łącznym a podstawowym limitem 

dla każdorazowego uziemienia w wysokości 50 mln USD.

Nowość: AIG oferuje ubezpieczenie OC za produkt, w tym 
również ochronę w zakresie uziemienia, do sumy 50 mln  
USD każdorazowo bez limitu łącznego dla producentów  
i dostawców komponentów dla lotnictwa. 
„ Tradycyjnie ubezpieczenie OC 
za produkt lotniczy oferowane 
jest z limitem łącznym, co naraża 
producentów na brak ochrony w 
przypadku skumulowanych strat.
 Aby zwiększyć pewność 
ochrony ubezpieczeniowej, 
AIG wprowadza innowacyjną 
polisę OC za produkt lotniczy 
w wysokości do 50 mln USD 
dla każdego zdarzenia, bez 
łącznego limitu dla polisy, 
która ma zastosowanie m.in. 
dla producentów artykułów 
wykorzystywanych w lotnictwie.
Jest to przykład naszego 
zaangażowania na rzecz 
podnoszenia poziomu norm 
rynkowych i rozwijania 
produktów w sposób 
odzwierciedlający zmieniające 
się potrzeby naszych klientów.”

•  Niestrukturalne komponenty kadłuba,  
w tym panele

•  Klapy, siłowniki i żebra skrzydeł

•  Osłona silnika obudowy i komponenty silnika 
niskociśnieniowego

• Opony, hamulce i koła dla samolotów

www.aig.pl
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American International Group, Inc. (AIG) to wiodąca międzynarodowa organizacja ubezpieczeniowa obsługująca klientów w ponad 130 krajach i systemach prawnych. AIG to nazwa marketingowa działalności 
prowadzonej przez American International Group, Inc. w zakresie ubezpieczeń majątkowo-wypadkowych, na życie i dożycie oraz ubezpieczeń ogólnych. Produkty i usługi są przyjmowane do ubezpieczenia lub 
świadczone przez podmioty zależne lub stowarzyszone z American International Group, Inc. i mogą nie być dostępne w każdym systemie prawnym. Dodatkowe informacje znaleźć można na naszej stronie pod 
adresem www.aig.com. Miejsce rejestracji: Anglia: nr spółki 1486260. Adres siedziby: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. AIG Europe Limited jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia 
działalności przez Prudential Regulation Authority i podlegający regulacji Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.

Adresaci produktu
Niniejszy produkt skierowany jest przede wszystkim do producentów i dostawców 
komponentów, takich jak:

Dowiedz się więcej: ubezpieczenia.lotnicze@aig.com
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