
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. 
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele 
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 
Het is een extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering die u dekt voor de stoffelijke of lichamelijke schade die u 
veroorzaakt aan derden in het kader van ongevallen met betrekking tot jachthandelingen. 
Deze verzekering omvat verschillende dekkingen die u moet kiezen afhankelijk van uw hoedanigheid: jager-schutter, eigenaar of huurder 
van jachtterreinen, organisator van jachtpartijen en werkgever van jachtopzieners.

Wat is verzekerd?

 ✔ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA): voor schade 
veroorzaakt aan derden, afhankelijk van de hoedanighe(i)
d(en) die u aangeeft: 
• jager-schutter: verplichte wettelijke dekking als houder 

van een vergunning voor het dragen van jachtwapens; 
ze dekt de jachtongevallen (inbegrepen de ongevallen 
veroorzaakt door uw jachthonden) en de ongevallen 
die voortvloeien uit het gebruik en de hantering van 
vuurwapens en het vervoer ervan

• eigenaar of huurder van jachtterreinen
• organisator van jachtpartijen
• werkgever van jachtopzieners voor ongevallen 

veroorzaakt door uw jachtopzieners en hun honden
• gekwalificeerd persoon die het wild moet aangeven dat 

geschikt voor consumptie (automatisch toegekende 
uitbreiding) 

De dekking wordt toegekend ten belope van 
12.500.000 EUR in lichamelijke schade en 125.000 EUR 
in stoffelijke schade voor de wettelijke dekking jager-schut-
ter; de dekking wordt verhoogd tot 18.423.146,74 EUR* 
in lichamelijke schade en tot 921.157,33 EUR* in stoffelij-
ke schade voor de andere dekkingen. 

*Deze bedragen zijn uitgedrukt op basis van de ICP-index 
177,83 van januari 2001 (basis 100 in 1981).

Keuzedekkingen:

 – Rechtsbijstand (RB) 
• strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal 

(15.000 EUR)
• onvermogen van de aansprakelijke derde (6.200 EUR)
• strafrechtelijke borgtocht (12.500 EUR)
• voorschieten van fondsen (6.200 EUR)

 – Uitbreiding jachtopziener in de hoedanigheid van jager-
schutter

 – Uitbreiding drijvers die hun persoonlijke aansprakelijkheid 
dekt inbegrepen door hun honden

 – Jachtvergunning: toelating om te jagen die slechts geldig 
is gedurende vijf opeenvolgende dagen, gegeven aan een 
Belgische of buitenlandse jager die in België woont en 
houder is een jaarlijks jachtverlof voor een genodigde die 
niet in het Gewest (of in het land) woont waarvoor deze 
jachtvergunning geldig is. 

 – Verzekeringsgebied Europa: 500.000 EUR in lichamelijke 
schade en 50.000 EUR in stoffelijke schade

Wat is niet verzekerd?

In BA:
 ✘ kernrisico
 ✘ collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging, 

arbeidsconflicten of terrorisme
 ✘ daden voortvloeiend uit een beroepsactiviteit
 ✘ grove schuld (> 16 jaar): staat van dronkenschap of 

gelijkaardige toestand, weddenschappen of uitdagingen, 
misdaden of opzettelijke wanbedrijven 

 ✘ opzettelijk gepleegd feit (> 16 jaar)
 ✘ toevertrouwde goederen
 ✘ stoffelijke schade overgedragen door het gebouw door 

vuur/brand/ontploffing/rook 
 ✘ niet-naleving van de ontvangen instructies van de eigenaar 

of huurder van jachtterreinen, leider of organisator van 
jachtpartijen

 ✘ gebruik van motorvoertuigen
 ✘ niet-naleving van de wettelijke vereiste signalisatie ver-

plichtingen
 ✘ boeten, strafrechtelijke dadingen, dwangsommen, kosten 

voor strafvervolging
 ✘ wildschade

In RB: specifieke uitsluitingen vermeld in de algemene voor-
waarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Eigen risico BA: bedrag van de stoffelijke schade dat door 
u gedragen wordt: 126,68 EUR* 

 ! Tegemoetkomingsgrens in RB: vanaf 126,68 EUR*
 ! Vergoedingsgrenzen bepaald in de algemene voorwaarden 

(RB)
 ! Onjuiste en foute mededeling bij contractsluiting of in de 

loop van de overeenkomst die de evaluatie van het risico 
beïnvloed heeft 

* ICP-index 177,83 van januari 2001 (basis 100 in 1981).
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Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. U kunt kiezen voor een 
gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste 
premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dit doen per aangetekende 
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als 
gegevens die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van het risico door ons.

 – In de loop van de overeenkomst: ons op de hoogte brengen van alle wijzigingen die een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van 
het risico met zich meebrengen.

 – Bij schadegeval: 
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken 
• zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte van schadeloosstelling
• het schadegeval aangeven en ons binnen de acht dagen nauwkeuring inlichten over de omstandigheden, de oorzaken en de 

omvang van de schade
• meewerken aan de afwikkeling van het schadegeval. Voorbeeld: onze expert ontvangen, de gerechtelijke stukken bezorgen,…

Waar ben ik gedekt?

 ✔ Dekking jager-schutter, in België, in de landen van geografisch Europa (met jachtverlof of jachtvergunning voor het betrokken land 
of het betrokken gewest) en in deze gelegen aan de Middellandse Zee, daarin begrepen de bijbehorende eilanden, de Azoren, de 
Canarische Eilanden, Madeira en IJsland. Op aanvraag en mits betaling van een bijpremie, dekking in de gehele wereld

 ✔ Dekkingen eigenaar of huurder van jachtterreinen, leider of organisator van jachtpartijen en werkgever van jachtopzieners , uitsluitend 
in België.


