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Aansprakelijkheidsverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Wat is verzekerd ?  
 Uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan 

derden (naar gelang de keuze voor een polis “jager”, 
“werkgever” of “organisator”):

-  door het dragen en het gebruik van wapens tijdens 
de jacht, evenals het vervoer van deze wapens van 
en naar de plaats van de jacht, overeenkomstig het 
KB van 15/7/1963 tot instelling van de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen 
van een jachtverlof of van een jachtvergunning, en 
voor Vlaanderen het jachtadministratiebesluit van 
25/04/2014,

-  door uw jachthonden of paarden tijdens de jacht en 
op het traject van en naar de jacht,

-  door de jachtopzieners die u in dienst heeft,

-  door en tijdens de jachtpartijen waarvan u de 
leiding hebt of die u organiseert,

Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, uw 
rechtsbijstand, d.w.z.:

-  uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor de 
lichamelijke of stoffelijke schade die u hebt geleden,

-  uw strafrechtelijke verdediging bij een schadegeval 
waarvoor u beroep kan doen op de waarborg B.A.,

-  het “onvermogen van derden”, d.w.z. uw vergoeding 
in geval de derde die aansprakelijk is voor een 
verzekerd schadegeval met zekerheid totaal 
onvermogend is.

Wat is niet verzekerd ?  
 schade door opzet indien u 16 jaar of ouder bent

 schade door dronkenschap of gewelddaden jegens 
personen indien u 18 jaar of ouder bent

 schade door terrorisme, radioactiviteit,

 schade aan goederen van derden die u zijn 
toevertrouwd

Zijn er beperkingen in de dekking?
 lichamelijke schade is verzekerd tot beloop van 
12.500.000 €* per schadegeval,

 materiële schade is verzekerd tot beloop van  
625.000 €* per schadegeval,

 bij materiële schade wordt een vrijstelling van  
123,95 €* afgehouden, 

uw strafrechtelijke verdediging, het verhaal tegen de 
aansprakelijke derde en de insolventie van derden is 
verzekerd tot beloop van 7.500 €* per schadegeval.

* aan de index van de consumptieprijzen 12/1983

Waar ben ik verzekerd ?  
 U bent verzekerd in alle landen van geografisch Europa en in die welke aan de Middellandse zee zijn gelegen.

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. 
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen. 

Wat is dit voor type verzekering?   
De verzekering B.A. Jacht is een verzekering burgerlijke aansprake-lijkheid (B.A.) en, indien bijkomend gewenst, rechtsbijstand (RB) voor uw activiteiten 
als jager of in uw hoedanigheid van werkgever van jachtopzieners of van directeur van jachtpartijen en inrichter van klopjachten of jachtpartijen. De 
waarborg B.A. beschermt u tegen de geldelijke gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade toegebracht aan 
derden. De verzekering RB vrijwaart uw juridische belangen als eiser. Beide verzekeringen gelden volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde 
vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.
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 Wat zijn mijn verplichtingen? 
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• Indien er zich, tijdens de looptijd van de overeenkomst, wijzigingen voordoen in uw activiteiten of in uw risico om aansprakelijk te 

worden gesteld,  moet u ons dat melden.
• U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet. 
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan aan ons melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. 

Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.
• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkeid te erkennen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?  
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?  
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


