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VOORWOORD

Structuur van uw contract

Het contract bestaat uit twee delen:

1. De algemene voorwaarden beschrijven de wederzijdse verbintenissen, de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen. 

2. De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer, de waarborgen die hij heeft 
afgesloten en de speciale clausules die op hem van toepassing zijn, de verzekerde bedragen en de premies. Zij vullen de 
algemene voorwaarden aan waarnaar ze verwijzen en wijken ervan af in de mate dat ze er strijdig mee zouden zijn.

Hoe de algemene voorwaarden van uw contract raadplegen?

De inhoudsopgave geeft een overzicht van de algemene voorwaarden van het contract. Zo kan u gemakkelijk een specifiek 
artikel terugvinden dat u wil raadplegen.

Informatie of schadegeval? 

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met uw makelaar of met onze diensten. Zij stellen alles in het werk om u de beste service te verlenen.

Een klacht?

Onverminderd uw recht om een rechtsvordering in te stellen, kan u uw klacht schriftelijk verzenden naar:

AG NV 
Dienst Klachtenbeheer 
E. Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel 
Tel.: 02/664.02.00

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt u geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeûsplantsoen 35 
1000 Brussel

www.ombudsman.as

Correspondentieadres

Om geldig te zijn moeten de berichten die voor ons bestemd zijn, worden gestuurd naar onze μmaatschappelijke zetel of naar 
één van onze regionale zetels in België.

De voor u bestemde berichten worden geldig verzonden, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of rechthebbenden, naar uw 
adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder ander adres, eventueel elektronisch, dat ons is meegedeeld.

Wanneer verscheidene verzekeringsnemers het contract hebben ondertekend, wordt ieder bericht gestuurd naar het door hen 
gekozen adres, vermeld in de bijzondere voorwaarden of op een later tijdstip meegedeeld, geldig voor alle verzekeringsnemers.

Toepasselijke wetgeving en verjaringstermijn

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat in het bijzonder wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen, die onder andere bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit 
een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt (artikel 88 en 89). De verjaring tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden 
en andere onbekwamen loopt niet tot de dag van de meerderjarigheid of van de opheffing van de onbekwaamheid.

De wettelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de jagers is gedekt overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli en 
18 november 1963 tot instelling van de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het bekomen van een 
jachtverlof of van een jachtvergunning die van toepassing is op het grondgebied van het Waalse Gewest en overeenkomstig 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse 
Gewest dat van toepassing is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Op hoofdstuk III. Rechtsbijstand providis jager is ook het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de 
rechtsbijstandverzekering van toepassing.
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I. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VERZEKERING 

Artikel 1: Doel van deze verzekering

De verzekering Top Jacht heeft als doel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van: 

 – de jager, inclusief rechtsbijstand;

 – de werkgever van een bijzondere veldwachter;

 – de directeur-inrichter van een jachtpartij of drijfjacht, alsook

 – de trackers/drijvers voor wie de directeur-inrichter verantwoordelijk is.

Ze kan ook de dierenartskosten dekken voor de honden van de jager of van de tracker/drijver.

Artikel 2: Voorafgaande definities 

U staat voor de verzekeringsnemer, onderschrijver van het contract. 

De waarborg is geldig voor zover de verzekerde zijn hoofdverblijf in België heeft. Hij wordt geschorst zodra de verzekerde zijn 
hoofdverblijfplaats in het buitenland vestigt. 

Wij staat voor de verzekeringsmaatschappij AG Insurance (afgekort AG) NV - Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel -  
www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel –  
BTW BE 0404.494.849 – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale 
Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Providis is de aparte dienst van AG die verantwoordelijk is voor het beheer van de schaderegeling van de tak verzekeringen 
rechtsbijstand overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering.

De verzekerden: 

 – Voor de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn de verzekerden, afhankelijk van de onderschreven waarborgen:

 – de jager

 – de werkgever van een bijzondere veldwachter

 – de bijzondere veldwachter 

 – de directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten 

 – de tracker/drijver 

 – In de Providis Rechtsbijstand Jager staat de verzekerde voor uzelf.

Derden zijn alle personen met uitzondering van:

 – u 

 – uw personeel wanneer de wetgeving met betrekking tot de vergoeding van arbeidsongevallen op hen van toepassing is.

Behalve in de Providis Rechtsbijstand Jager, waar onder derden alle andere personen dan u worden verstaan.

Artikel 3: Territoriale reikwijdte 

De territoriale reikwijdte is afhankelijk van de waarborgen en wordt per waarborg gespecificeerd.
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II. DE WAARBORGEN

Artikel 4: De waarborg jager

De waarborg Jager is geldig voor zover hij wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden. 

1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de jager 

Specifieke aansprakelijkheid

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli en 18 november 1963 tot instelling van de verplichte verzekering 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning die van toepassing 
is op het grondgebied van het Waalse Gewest en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 
houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest dat van toepassing is op het grondgebied 
van het Vlaamse Gewest, verzekeren wij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u bij een ongeval ten laste wordt gelegd 
door een derde die lichamelijke of materiële schade heeft geleden als gevolg van:

 – het dragen en gebruiken van jachtwapens tijdens de jacht of een drijfjacht;

 – het vervoer van deze wapens naar en van de jacht- en drijfjachtgebieden.

Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid

Wij dekken ook, naast de wettelijke waarborg, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die op grond van de artikelen 1382 
tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en soortgelijke bepalingen van buitenlands recht op u kan rusten, als gevolg van 
schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels en/of materiële schade aan derden:

 – als gevolg van jachtongevallen die niet onder de waarborg specifieke aansprakelijkheid vallen, met uitzondering van 
schade veroorzaakt door wild en schade die onder het toepassingsgebied van de waarborgen directeur of inrichter van 
jachtpartijen en werkgever van een bijzondere veldwachter valt;

 – als gevolg van ongevallen veroorzaakt door jachthonden die u tijdens een jachtpartij of op weg naar of van de jacht 
onder uw hoede hebt;

 – als gevolg van ongevallen die het gevolg zijn van het bezit, gebruik en hanteren van jachtwapens;

 – als gevolg van ongevallen met jachtwapens die zijn achtergelaten of toevertrouwd aan derden of aangestelden.

2. Uitbreidingen van de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de jager 

Ons contract geldt ook, onder dezelfde voorwaarden en grenzen, zonder bijpremie en zonder voorafgaande aangifte:

 – bij de deelname aan een drijfjacht als tracker/drijver;

 – bij het beoefenen van kleiduivenschieten, balltrap of jachtsimulaties in een schietbioscoop;

 – bij het beoefenen van het fretteren;

 – bij het beoefenen van de boogjacht;

 – bij het beoefenen van valkerij.

Wij dekken ook, onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde grenzen, zonder bijpremie en zonder voorafgaande 
aangifte, uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, in uw hoedanigheid van een 
persoon die opgeleid of gelijkgesteld is en geregistreerd is bij het FAVV met betrekking tot de vereiste vaststellingen en 
onderzoeken, alsook het afgeven van verklaringen, in de zin van Verordening EG 853/2004 houdende vaststelling van 
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en het koninklijk besluit van 22/12/2005 tot 
vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie 
bestemde producten van dierlijke oorsprong.

Deze uitbreiding is alleen van toepassing op het grondgebied van België.
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3. Verzekerde bedragen voor de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de jager 

Wij komen per schadegeval tussen tot:

 – 20.000.000 EUR voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels;

 – 1.000.000 EUR voor materiële schade.

Voor elk gedekt schadegeval dat zich op het grondgebied van Frankrijk voordoet, is de dekking voor lichamelijke schade 
onbeperkt.

4. Uitbreiding: dekking van het jachtpaviljoen 

Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand, explosie, rook of water aan het 
jachtpaviljoen dat niet uw eigendom is en dat u tijdelijk bewoont tot een bedrag van 25.000 EUR per schadegeval zonder 
vrijstelling.

5. Uitbreiding: dekking van genodigden die in het buitenland wonen 

Wij verzekeren, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vermeld in artikel 1, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van personen die in het buitenland gedomicilieerd zijn en uitgenodigd zijn als jager voor een periode van maximaal 
5 dagen, en op voorwaarde dat deze genodigden in het bezit zijn van een jachtvergunning evenals een jachtlicentie 
afgeleverd in België.

6. Dekking van de schade aan uw jachtgeweren en uw bogen 

Wij verzekeren de schade aan uw jachtgeweren en uw bogen.

In geval van gedeeltelijke beschadiging betalen wij de kosten voor de herstelling of vervanging van de beschadigde 
onderdelen, tot de waarde van het geweer of de boog voor het schadegeval.

Voor elk schadegeval is er een vrijstelling van toepassing: 

 – 400 EUR voor het geweer; 

 – 125 EUR voor de boog.

Het maximumbedrag van onze tussenkomst per schadegeval is:

 – 3.000 EUR voor het geweer; 

 – 1.500 EUR voor de boog.

In geval van totaalverlies betalen wij de werkelijke waarde van het jachtwapen (geweer of boog), geschat vóór het 
schadegeval, na aftrek van de bovenvermelde vrijstelling en binnen de voorziene grenzen.

Als meer dan één jachtwapen van u tijdens dezelfde gebeurtenis wordt beschadigd, geldt het vergoedingsplafond 
van 3.000 EUR voor de geweren en 1.500 EUR voor de bogen voor al uw jachtwapens. Deze twee bedragen zijn niet 
cumuleerbaar.

Zijn niet verzekerd: 

 – verdwijning en diefstal; 

 – schade als gevolg van de confiscatie, beschadiging, inbeslagname van of beslaglegging op wapens door de douane of 
andere overheidsinstanties;

 – het eigen gebrek van de jachtwapens;

 – schade door slijtage, gebrek aan onderhoud, slecht onderhoud, vuil, roest, corrosie;

 – krassen, deuken, afschilferingen, schrammen, vlekken en kuiltjes;

 – schade veroorzaakt door ongedierte, motten en knaagdieren; 

 – schade veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door temperatuurschommelingen;

 – chade ontstaan tijdens herstelling, restauratie, verbouwing, aanpassing of reiniging, zelfs indien deze werden 
uitgevoerd door een wapenmaker. 
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7. Bijzonderheden voor de valkerij 

Voor zover u een CITES-certificaat hebt voor het bezit van een roofvogel, dekken wij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt aan derden door uw roofvogel gebruikt voor de jacht, tijdens het jachtseizoen, maar ook buiten 
deze tijd. 

Wij dekken ook uw aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met een tentoonstelling (privédemonstratie van 
valkerij), voor zover die kadert in uw privéleven.

Tot slot komen wij tussen voor schade veroorzaakt aan uw roofvogel na een ongeval.

Wij betalen de dierenartskosten, op vertoon van de bewijsstukken, na aftrek van een vrijstelling van 125 EUR per 
schadegeval. Het maximumbedrag van de schadevergoeding is vastgesteld op 1.500 EUR per schadegeval.

Indien meerdere vogels van u tijdens dezelfde gebeurtenis gewond raken, geldt de limiet van 1.500 EUR voor al uw 
roofvogels samen.

Bij overlijden van uw roofvogel als gevolg van een ongeval betalen wij u een eenmalig forfaitair bedrag van 1.500 EUR. Dit 
bedrag kan niet worden gecumuleerd met onze eventuele tussenkomst in de dierenartskosten die worden gemaakt na 
hetzelfde ongeval dat tot het overlijden van uw roofvogel heeft geleid.

Zijn niet verzekerd:

 – verwondingen aan uw roofvogel veroorzaakt door u of de personen die het dier onder hun hoede hadden op het 
moment van het schadegeval;

 – ziekte; 

 – roofvogels gebruikt in het kader van uw professionele activiteit.

8. Uitsluitingen en verval van dekking

Wij verzekeren niet:

 – schade veroorzaakt door jachtmethodes die zijn verboden door de wetgeving ter zake;

 – de verzekerde die op het ogenblik van het schadegeval de regelgeving inzake het bekomen van een jachtverlof (of 
jachtvergunning) of inzake het verdelgen van schadelijk wild niet heeft nageleefd; 

 – transacties met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke, minnelijke of administratieve boetes alsook kosten van 
strafvervolging.

9. Territoriale reikwijdte

De waarborg Jager wordt wereldwijd verleend, voor zover de wettelijke normen voor de jacht in het betreffende land 
worden gerespecteerd.

10. Uitbreiding Rechtsbijstand Providis Jager 

Tenzij anders vermeld in uw bijzondere voorwaarden, is het luik Providis Rechtsbijstand Jager opgenomen in de waarborg 
Jager. De bepalingen met betrekking tot deze rechtsbijstand vindt u in hoofdstuk III. RECHTSBIJSTAND PROVIDIS JAGER. 

Artikel 5: De waarborg werkgever bijzondere veldwachter 

De waarborg werkgever Bijzondere veldwachter is geldig voor zover hij wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden.

1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor/van de bijzondere veldwachter

Wij dekken uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als aansteller van één of meer bijzondere veldwachter(s) (op 
voorwaarde dat hun aantal en gegevens in de bijzondere voorwaarden zijn vermeld) voor schade die tijdens en als gevolg 
van hun functies aan een derde partij wordt veroorzaakt. 

Onder dezelfde voorwaarden wordt deze waarborg uitgebreid tot de persoonlijke aansprakelijkheid van uw voornoemde 
bijzondere veldwachters zelfs wanneer ze als aangestelden of als officiers van de gerechtelijke politie optreden.
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Is in de waarborg begrepen, de schade veroorzaakt:

 – door het gebruik door uw bijzondere veldwachters van een vervoermiddel dat niet onderworpen is aan de verplichte 
verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (zowel in het beroeps- als in het privéleven);

 – door de honden die uw bijzondere veldwachters vergezellen;

 – door de wapens die door uw bijzondere veldwachters worden gebruikt in het kader van hun functie. 

2. Verzekerde bedragen 

Wij komen per schadegeval tussen tot:

 – 20.000.000 EUR voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels 

 – 1.000.000 EUR voor materiële schade.

3. Uitsluitingen en verval van dekking

Wij verzekeren niet uw bijzondere veldwachters die op het ogenblik van het schadegeval de reglementering inzake het 
bekomen van een jachtvergunning of inzake het verdelgen van schadelijk wild niet hebben nageleefd. 

Wij zullen nooit hun aansprakelijkheid als jager dekken waarvoor zij persoonlijk een specifiek contract moeten afsluiten.

4. Territoriale reikwijdte 

De waarborg ‘Werkgever Bijzondere veldwachter’ wordt verleend in België en de buurlanden. 

Artikel 6: De waarborg directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten 

De waarborg directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten is van toepassing op voorwaarde dat deze in uw bijzondere 
voorwaarden is vermeld.

1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten

Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, wegens een ongevalsgebeurtenis, ten laste gelegd wordt in de 
hoedanigheid van directeur of inrichter van jachtpartijen of drijfjachten, door een derde, met inbegrip van de deelnemers, 
tijdens de jachtpartijen of drijfjachten die u leidt of inricht.

De waarborg wordt verleend ongeacht het aantal geweren en drijfjachten.

Onze waarborg breidt zich uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u kan oplopen tijdens 

 – wildtellingen georganiseerd door de jachtraad; 

 – wettelijk toegestane daden van vernietiging. 

2. Optionele uitbreiding: de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor/van de trackers/drijvers

De dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de trackers/drijvers is alleen van toepassing als deze is 
opgenomen in uw bijzondere voorwaarden.

Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, door een ongevalsgebeurtenis, ten laste gelegd wordt door 
een derde die lichamelijke of materiële schade geleden heeft door de trackers/drijvers (waarvan het aantal bepaald is in 
uw bijzondere voorwaarden), tijdens of door het feit van hun functie.

Onder dezelfde voorwaarden wordt deze waarborg uitgebreid tot de persoonlijke aansprakelijkheid van uw trackers/drijvers.

De dekking omvat de schade die wordt veroorzaakt door de honden die de trackers/drijvers begeleiden in hun functie.

3. Verzekerde bedragen 

Wij komen per schadegeval tussen tot:

 – 20.000.000 EUR voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels

 – 1.000.000 EUR voor stoffelijke schade.
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4. Uitsluitingen en verval van dekking 

Wij dekken niet:

 – - uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jager of bezitter van vuurwapens of andere wapens;

 – - uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid door toedoen van bijzondere veldwachters;

 – - de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de personen die aan de jacht deelnemen als jager;

 – - ‘wildschade’, d.w.z. schade aan gewassen en tuinen veroorzaakt door het wild, met inbegrip van schade waarvan de 
vergoeding onderworpen is aan specifieke regelgeving.

5. Territoriale reikwijdte 

De waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid Directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten wordt verleend in 
België en de buurlanden.

Artikel 7: De waarborg dierenartskosten voor uw jachthonden 

1. De dekking van de dierenartskosten voor uw jachthonden 

De waarborg dekking van de dierenartskosten voor uw jachthonden is alleen van toepassing voor zover:

 – deze wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden;

 – de gedekte hond(en) in uw bijzondere voorwaarden duidelijk wordt (worden) geïdentificeerd door hun chipnummer of 
hun tatoeage;

 – de premie voor de gedekte hond(en) is betaald op het moment van het schadegeval. 

De waarborg kan zowel door een jager (op voorwaarde echter dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid ook in hetzelfde 
contract is gedekt) als door een tracker/drijver worden onderschreven.

Wij verzekeren schade geleden door jachthonden wanneer zij het slachtoffer zijn van een ongeval dat zich heeft 
voorgedaan tijdens de jacht (met uitzondering van lange jacht) of op weg naar en van het jachtgebied, met name als 
gevolg van:

 – een schot afgevuurd door een derde;

 – een ander dier (hond, wild ...), ook in geval van een reptielenbeet of insectenbeet;

 – een landvoertuig waarvan u niet de eigenaar, beheerder of gebruiker bent.

2. Verzekerde bedragen

Wij vergoeden de dierenartskosten, op voorlegging van de bewijsstukken, tot een maximumbedrag van 1.500 EUR per 
ongeval, per hond en per verzekeringsjaar, na aftrek van een vrijstelling van 125 EUR per ongeval en per hond.

In geval van overlijden na een gedekt ongeval betalen wij een forfaitair bedrag van 300 EUR (zonder vrijstelling) per hond. 
Dit bedrag kan niet worden gecumuleerd met een eventuele tussenkomst in de dierenartskosten. 

3. Uitsluitingen en verval van dekking 

Zijn niet verzekerd:

 – verwondingen aan de hond veroorzaakt door u of de personen die de hond onder hun hoede hebben op het moment 
van het schadegeval;

 – ziekten; 

 – honden jonger dan negen maanden en honden van tien jaar of ouder op het moment van het schadegeval.  

4. Territoriale reikwijdte 

De waarborg Dierenartskosten voor uw jachthonden wordt wereldwijd verleend als het gaat om een hond die u als jager 
vergezelt, en in België en de buurlanden als het gaat om een hond die u als tracker/drijver vergezelt.
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Artikel 8: Uitsluitingen en verval van dekking van toepassing op alle waarborgen

Wij verzekeren u niet voor:

 – door u opzettelijk veroorzaakte schade;

 – schade veroorzaakt in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie,  
of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken of als 
gevolg van weddenschappen of uitdagingen; 

 – schade als gevolg van oorlogsfeiten, burgeroorlog of andere soortgelijke omstandigheden; 

 – schade toe te schrijven aan nucleaire reacties, radioactiviteit of ioniserende straling;

 – schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een andere wettelijk verplichte 
verzekering;

 – contractuele vergoedingen waartoe u gehouden bent.
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III. PROVIDIS RECHTSBIJSTAND JAGER

Artikel 9: Doel

De Providis Rechtsbijstand Jager heeft tot doel u in uw hoedanigheid van jager juridische bijstand te geven voor hetzij een 
vordering die u als eisende partij wil instellen, hetzij wanneer een strafrechtelijke vordering lastens u werd ingesteld en 
waartegen u zich wenst te verdedigen.

Artikel 10: Territorialiteit

De Providis Rechtsbijstand Jager is wereldwijd van toepassing, voor zover de wettelijke normen voor de jacht in het betreffende 
land werden gerespecteerd.

Artikel 11: De waarborgen

1. Burgerlijk verhaal

U kan een beroep doen op onze bijstand indien u op basis van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels een 
schadevergoeding wenst te bekomen van een derde voor:

 – lichamelijke letsels of materiële schade opgelopen hetzij tijdens een jachtpartij, hetzij terwijl u zich op een schietbaan 
of schietterrein bevindt;

 – schade ten gevolge van een ongeval tijdens een jachtpartij toegebracht aan de honden die u toebehoren.

Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of verhaal uit te oefenen indien uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de 
eventuele aansprakelijke derde onvermogend is.

Onze maximale tussenkomst bedraagt 37.500 EUR per schadegeval.

2. Insolventie van derden

Deze waarborg wordt u verleend indien in het kader van een vordering tot schadevergoeding op basis van de 
buitencontractuele aansprakelijkheidsregels via onderzoek of via gerechtelijke weg blijkt dat de geïdentificeerde 
aansprakelijke derde insolvabel is en dus niet in staat is om de schadevergoeding te betalen, en in die mate dat er geen 
enkele openbare of privé-organisatie als debiteur verklaard kan worden.

Onze maximale tussenkomst bedraagt 15.000 EUR per schadegeval.

3. Voorschot op schadevergoeding

Bij een gedekt schadegeval schieten wij het bedrag van de schadevergoeding voor, inclusief de vrijstelling voorzien in het 
BA-contract van de aansprakelijke derde, indien de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van de geïdentificeerde 
aansprakelijke derde vaststaat en de tussenkomst van diens aansprakelijkheidsverzekeraar bevestigd werd alsook het 
bedrag dat deze BA-verzekeraar ten laste neemt.

Door de betaling van dit voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en vorderingen tegen de aansprakelijke derde 
en diens verzekeraar. Indien wij er niet in slagen het voorschot terug te vorderen of u door ons ten onrechte werd betaald, 
betaalt u dit op onze vraag terug.

Onze maximale tussenkomst bedraagt 15.000 EUR per schadegeval.

4. Strafrechtelijke verdediging

U kan een beroep doen op onze tussenkomst voor uw strafrechtelijke verdediging wanneer u wordt vervolgd en dient 
te verschijnen voor een onderzoeksgerecht of een strafgerecht wegens het onopzettelijk doden of toebrengen van 
lichamelijke letsels.

Onze maximale tussenkomst bedraagt 37.500 EUR per schadegeval.
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5. Borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling

Indien u wegens het onopzettelijk doden of toebrengen van lichamelijke letsels in voorlopige hechtenis genomen werd en 
een borgsom wordt geëist voor uw voorlopige invrijheidsstelling, dan verlenen wij zo snel mogelijk onze persoonlijke borg, 
of indien noodzakelijk betalen we de borgsom.

Betaalde u de borgsom, dan stellen wij onze persoonlijke borg in de plaats ervan, of, indien dit niet toegestaan wordt, 
betalen wij u terug.

Wordt de betaalde borgsom vrijgegeven, dan moet u vanaf dat ogenblik alle formaliteiten vervullen om de terugbetaling te 
bekomen.

Wordt de borgsom die wij ten laste namen verbeurd verklaard of, geheel of gedeeltelijk aangewend voor het betalen van 
een boete of dading, dan bent u verplicht ons op ons eerste verzoek terug te betalen.

Onze maximale tussenkomst bedraagt 25.000 EUR per schadegeval.

Artikel 12: Uitsluitingen en verval van dekking

De waarborgen Providis Rechtsbijstand Jager zijn niet van toepassing:

 – voor de door u geleden schade en door u gepleegde inbreuken in hoedanigheid van eigenaar, bestuurder of houder van 
een motorrijtuig onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen;

 – voor schade die u opzettelijk veroorzaakt hebt;

 – indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en één van volgende omstandigheden: u bevond zich 
in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het 
gebruik van andere producten;

 – voor de schade naar aanleiding van oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige omstandigheden;

 – voor de schade die het gevolg is van een vechtpartij, agressie of aanslag, met inbegrip van terreurdaden, waarvan u de 
uitlokker of aanstichter bent;

 – voor schade toe te schrijven aan nucleaire reacties, radioactiviteit of ioniserende straling;

 – indien het bedrag van de vordering minder bedraagt dan 125 EUR.

Artikel 13: Welke kosten en erelonen worden ten laste genomen?

In het kader van een gewaarborgd schadegeval, dekken wij:

 – de kosten en erelonen van advocaten;

 – de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;

 – de kosten van de gerechtelijke (onder andere de rechtsplegingsvergoeding) en buitengerechtelijke procedures die u ten 
laste worden gelegd;

 – de kosten en erelonen van deskundigen, technisch adviseurs, privé-experten, bemiddelaars, arbiters en van iedere andere 
persoon die de vereiste kwalificaties heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet;

 – de kosten van de tenuitvoerlegging

met inbegrip van de niet-recupereerbare btw. Indien de btw door u kan gerecupereerd worden, dient u dit bedrag rechtstreeks 
met de dienstverlener te regelen.

Wij nemen eveneens de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1e klasse) of per lijnvliegtuig en de 
verblijfkosten (hotelkamer + ontbijt) ten laste wanneer u verplicht in persoon voor een buitenlandse rechtbank dient te 
verschijnen in het kader van een gedekt schadegeval.

Wij nemen echter niet ten laste:

 – de kosten en erelonen door u aangegaan zonder ons er vooraf van verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde 
dringendheid;

 – de boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie.
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Artikel 14: Hoe beschermen wij uw belangen?

Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen zetten om tot een minnelijke regeling te 
komen. Geen enkel voorstel zal door ons aanvaard worden zonder uw akkoord.

1. De vrije keuze

Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure of telkens als er 
zich een belangenconflict tussen u en ons voordoet, hebt u de vrije keuze van advocaat of van ieder ander persoon 
die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te 
vertegenwoordigen of te behartigen. Uitgezonderd in geval van misbruik, hebt u het recht om, zonder bijkomende kosten, 
van advocaat te veranderen in de loop van de procedure.

Evenwel zal u in geval van een procedure in het buitenland zelf de bijkomende kosten dragen die voortvloeien uit de keuze 
van een advocaat die niet behoort tot een balie van het land van de territoriaal bevoegde jurisdictie.

Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan u deze vrij kiezen.

Evenwel zal u zelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep 
uitoefent in het buitenland of voor wat betreft expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een ander land dan 
datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Wij nemen slechts de kosten en erelonen ten laste die voortvloeien uit de tussenkomst van één enkele expert tenzij u 
buiten uw wil om gedwongen wordt om een andere expert te nemen.

2. De objectiviteitclausule

Wanneer er een meningsverschil is tussen u en ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het 
schadegeval kan u zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, een advies vragen 
aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of aan een advocaat van uw keuze.

Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die we aan u richten om onze positie te bevestigen of onze 
weigering om uw standpunt te volgen mee te delen. 

Als de geraadpleegde advocaat uw stelling bevestigt, nemen we de kosten en honoraria ten laste, met inbegrip van de 
kosten en honoraria van de raadpleging, ongeacht de afloop van de procedure.

Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen we onze tussenkomst stopzetten, nadat we de helft van de kosten en 
honoraria van deze raadpleging hebben terugbetaald.

Indien u in dit geval op uw kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan wat u zou bekomen hebben 
als u ons standpunt en dat van de advocaat zou hebben gevolgd, verlenen we tussenkomst en betalen we de kosten en de 
honoraria terug, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.

3. Bij overlijden

Indien u overlijdt, worden de prestaties die u geniet, toegekend aan uw echtgenoot die niet van tafel en bed of feitelijk van 
u gescheiden is, of uw partner. Bij ontstentenis van deze laatste worden zij verleend aan uw kinderen die geboren zijn of 
moeten geboren worden, bij ontstentenis van deze laatste, aan uw ascendenten.

4. Samenhangende vorderingen

Indien vanuit meer dan vijf verschillende bij ons onderschreven verzekeringsovereenkomsten aangifte wordt gedaan van 
een schadegeval binnen eenzelfde verzekerde materie waarbij eenzelfde inbreuk, feit of schadeverwekkende gebeurtenis 
aan de oorsprong ligt, dan wordt onze totale maximale tussenkomst voor de externe kosten, erelonen en vergoedingen 
voor al deze rechtsbijstandsdossiers samen beperkt tot 1.000.000 EUR.

Voor de rechtsbijstandsdossiers waarvoor onze tussenkomst verworven is, zal het verdelen van voormeld bedrag van 
1.000.000 EUR gebeuren aan de hand van een verdeelsleutel

 – gebaseerd op het aantal dossiers, en

 – in verhouding tot de oorspronkelijk in de individuele verzekeringsovereenkomsten voor de betreffende materie 
voorziene waarborggrens.
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De alsdan bekomen nieuwe waarborggrens mag niet hoger dan de oorspronkelijk in de individuele 
verzekeringsovereenkomst voor de verzekerde materie in kwestie voorziene waarborggrens.

Artikel 15: Schorsing, opzegging of nietigheid van de waarborg Providis Rechtsbijstand Jager

Naast de artikelen 25 en 26 heeft de schorsing, opzegging of nietigheid van de waarborg Jager automatisch de schorsing, 
opzegging of nietigheid van de waarborg Providis Rechtsbijstand Jager tot gevolg.
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IV. BIJ SCHADEGEVAL 

Artikel 16: Aangiftetermijn

Elk schadegeval moet onmiddellijk en uiterlijk binnen 10 dagen na het zich voordoen ervan schriftelijk worden gemeld. Deze 
verplichting geldt voor alle verzekerden. We kunnen er ons echter niet op beroepen dat deze termijn niet in acht is genomen, 
als die mededeling zo snel als redelijkerwijze mogelijk is gebeurd. 

Artikel 17: Inhoud van de aangifte

De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het 
schadegeval vermelden, evenals de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden. 

Artikel 18: Informatie versturen 

De verzekerde moet ons onmiddellijk alle bewijsstukken van de schade bezorgen en alle documenten betreffende het 
schadegeval, alsook alle aanvullende informatie of documenten die we zouden kunnen vragen.

De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten betreffende het schadegeval moeten aan 
ons worden overgemaakt van zodra ze overhandigd of betekend zijn, of ten laatste binnen de 48 uur na hun ontvangst.

Artikel 19: Specifieke verplichtingen 

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Artikel 20: Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen 

Als de verzekerde een van de bovenstaande verplichtingen die hem zijn opgelegd niet nakomt en wij daardoor schade lijden, 
kunnen wij onze prestatie verminderen volgens de geleden schade. 

Als de niet-nakoming van een van de verplichtingen die de verzekerde zijn opgelegd, het gevolg is van frauduleuze bedoelingen, 
kunnen wij onze tussenkomst weigeren.

Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor ons geen 
grond opleveren om onze dekking te weigeren.

Artikel 21: Erkenning van aansprakelijkheid 

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door 
de verzekerde gedane betaling, zonder onze schriftelijke toestemming, is ons niet tegenstelbaar. 

Artikel 22: Subrogatie en rechtsplegingsvergoedingen

Wij zijn gesubrogeerd in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden ten belope van onze 
tussenkomst. 

Bijgevolg kan de verzekerde geen afstand van verhaal aanvaarden ten voordele van de aansprakelijke derde.

Als, door toedoen van de verzekerde, de indeplaatsstelling geen uitwerking meer kan hebben in ons voordeel, dan kunnen wij de 
betaalde schadevergoeding terugvorderen in de mate van het geleden nadeel.

De subrogatie mag de verzekerde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. 

In dat geval kan de verzekerde zijn rechten uitoefenen voor hetgeen nog verschuldigd is, bij voorrang boven ons.



p. 17/22
AG Insurance

Wij hebben geen enkel recht van verhaal op de bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van de verzekerde, de echtgeno(o)
t(e) en aanverwanten in rechte lijn, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en huispersoneel, behalve in geval van 
kwaad opzet.

Wij kunnen evenwel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een 
verzekeringscontract is gedekt.

Volgens het vergoedingsprincipe moeten de kosten die op derden worden verhaald, alsook de rechtsplegingsvergoeding aan 
ons worden terugbetaald.

Artikel 23: Verhaalsrecht 

Wanneer wij verplicht zijn een benadeelde te vergoeden, hebben wij een recht van verhaal tegen u en tegen de andere 
verzekerde dan de verzekeringsnemer, ten belope van het deel van de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde, voor 
zover wij onze prestaties krachtens de wet of het verzekeringscontract hadden kunnen weigeren of verminderen.

Dit verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen in hoofdsom, de gerechtskosten en de door ons betaalde interesten. 
Het is integraal.
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V. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN

Artikel 24: Beschrijving van het risico 

1. Verklaring bij de onderschrijving van het contract

Bij de onderschrijving van het contract dient u ons exact alle omstandigheden mee te delen waarvan u kennis hebt en die 
u redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die voor ons van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het risico. 

Als u bepaalde van onze schriftelijke vragen niet beantwoordt en wij toch het contract hebben afgesloten, kunnen wij, 
behalve in geval van fraude, achteraf niet meer terugvallen op dit opzettelijk verzwijgen.

a) Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen

Wanneer het opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen in de aangifte ons kan misleiden met betrekking tot de elementen 
van de risicobeoordeling, is het verzekeringscontract nietig.

De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of 
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen ons toe.

b) Onopzettelijk weglaten of onjuist meedelen

Wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens in de aangifte niet opzettelijk gebeurt, is het 
verzekeringscontract niet nietig.

Binnen een maand na de dag dat wij kennis hebben gekregen van het weglaten of het onjuist meedelen van gegevens, 
stellen wij voor het contract te wijzigen met ingang vanaf de dag dat wij kennis hebben gekregen van het weglaten of 
onjuist meedelen.

Als wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract 
opzeggen binnen dezelfde termijn.

Als u het voorstel tot wijziging van het contract weigert of als u, na een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de 
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard hebt, kunnen wij het contract binnen de 15 dagen opzeggen. 

Als wij binnen de hierboven genoemde termijn het contract niet hebben opgezegd of een wijziging hebben voorgesteld, 
kunnen wij ons in de toekomst niet meer beroepen op de feiten die ons op een later tijdstip bekend werden.

Wat gebeurt er als er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of opzegging van het contract van kracht wordt?

Als het weglaten of onjuist meedelen van gegevens u niet kan worden verweten, moeten wij de overeengekomen prestatie 
leveren.

 – Als het weglaten of onjuist meedelen van gegevens u wel kan worden verweten, zijn wij verplicht een prestatie te 
verstrekken op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen als u het 
risico correct had aangegeven.

 – Als wij echter het bewijs leveren dat wij het risico waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht is gekomen, 
in geen geval zouden hebben verzekerd, is onze prestatie beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.

2. Verklaring in de loop van het contract

a) Verzwaring van het risico

U bent verplicht in de loop van het contract de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan 
te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich 
voordoet te bewerkstelligen.

Wanneer in de loop van de uitvoering van het contract, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard 
is dat wij, indien die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben 
verzekerd, moeten wij u binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis 
hebben gekregen, de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. 

Als wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij het contract 
opzeggen binnen dezelfde termijn.
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Als u het voorstel tot wijziging weigert of als, bij het verstrijken van een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de 
ontvangst van dit voorstel, u dit laatste niet aanvaardt, kunnen wij het contract opzeggen binnen de 15 dagen na het 
verstrijken van voornoemde termijn van 1 maand.

Als wij het contract niet hebben opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging hebben 
voorgesteld, kunnen we ons later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.

Wat gebeurt er als er zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging of opzegging van het contract van kracht wordt?

 – Als u aan uw plicht zoals hierboven beschreven hebt voldaan, zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden.

 – Als u uw verplichting zoals hierboven beschreven niet bent nagekomen: 

 – Wij zijn ertoe gehouden om de overeengekomen prestatie te leveren als het ontbreken van de kennisgeving u niet 
kan worden verweten.

 – Wij zijn er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de 
premie die u had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de 
kennisgeving u kan worden verweten. 

 – Als wij evenwel het bewijs aanbrengen dat we het verzwaarde risico in geen enkel geval zouden verzekerd hebben, 
dan is de prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.

 – Als u met bedrieglijk opzet hebt gehandeld, kunnen wij de dekking weigeren. De premies, vervallen tot op het 
ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen ons toe als schadevergoeding.

b) Vermindering van het risico

Wanneer in de loop van een verzekeringscontract, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere 
voorwaarden zouden hebben verzekerd, staan we u een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag 
waarop we van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen.

Als wij niet tot een akkoord komen met u over de nieuwe premie binnen één maand te rekenen vanaf uw aanvraag tot 
vermindering, kunnen wij het contract opzeggen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 25.2.

Artikel 25: Opzegging van het contract en opzeggingsmodaliteiten 

1. Opzegging 

a) U kan het contract opzeggen:

 ∫ Voor de aanvang van het contract 

U kan het contract opzeggen als er meer dan een jaar ligt tussen de datum van sluiting van het contract en de 
aanvangsdatum. U moet deze opzegging uiterlijk drie maanden voor de overeengekomen aanvangsdatum bekendmaken.

De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van het contract.

 ∫ Aan het einde van elke verzekeringsperiode 

Zoals bepaald in artikel 27.1 kan u het contract aan het einde van elke verzekeringsperiode, maar niet later dan drie 
maanden voor de vervaldatum, opzeggen. 

De opzegging gaat in op die vervaldag.

 ∫ Combinatiepolis

Wanneer wij één of meer waarborgen van het contract opzeggen, mag u het contract in zijn geheel opzeggen.

 ∫ Na een schadegeval

U kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen na een schadegeval. 

Deze opzegging moet uiterlijk één maand na betaling of weigering van betaling van de vergoeding plaatsvinden.

De opzegging gaat in drie maanden vanaf de dag die volgt op de datum van de betekening, van de dag die volgt op de 
datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende zending, te rekenen vanaf de dag die volgt op de 
afgifte ervan.
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 ∫ Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en de premie

U kan uw contract opzeggen in geval van een wijziging zoals bedoeld in artikel 27.2.

Als u geen duidelijke informatie van ons hebt ontvangen over de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden, kunnen wij 
ook het contract opzeggen.

 ∫ Vermindering van het risico

Op grond van artikel 24.2 b) kan u het contract opzeggen als er in geval van risicovermindering geen overeenstemming 
is bereikt over de nieuwe premie binnen een maand na de aanvraag om premievermindering.

b) Wij kunnen het contract opzeggen

 ∫ Voor de aanvang van het contract 

Wij kunnen het contract opzeggen als er meer dan een jaar ligt tussen de datum van sluiting van het contract en de 
aanvangsdatum. Wij moeten u van deze opzegging uiterlijk drie maanden vóór de aanvangsdatum van het contract 
kennisgeven.

De opzegging gaat in op de aanvangsdatum van het contract.

 ∫ Aan het einde van elke verzekeringsperiode 

Zoals bepaald in artikel 27.1 kunnen wij het contract aan het einde van elke verzekeringsperiode, maar niet later dan 
drie maanden voor de vervaldatum, opzeggen. 

De opzegging gaat in op die vervaldag.

 ∫ In geval van niet-betaling van de premie

Zoals voorzien in artikel 26.3, bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dag na de ingebrekestelling, 
worden alle waarborgen van het contract geschorst en zeggen wij het contract op na afloop van een nieuwe termijn van 
ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

 ∫ Na een schadegeval

Wij kunnen het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen na een schadegeval. Deze opzegging gaat in ten laatste één 
maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, met uitwerking drie maanden te 
rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een 
aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan.

Wij kunnen op ieder moment het contract opzeggen, als u of de verzekerde een van de verplichtingen, ontstaan door 
het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, en op voorwaarde dat wij een klacht met 
burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen een van deze personen bij een onderzoeksrechter of hem voor het 
vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. 
De opzegging gaat in ten vroegste één maand vanaf de dag die volgt op de datum van de betekening, van de dag die 
volgt op de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende zending, te rekenen vanaf de dag die 
volgt op de afgifte ervan.

 ∫ Verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens 

Wij kunnen het contract opzeggen in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het 
risico bij het sluiten van het contract zoals voorzien in artikel 24.1 a).

 ∫ In geval van verzwaring van het risico

Wij kunnen het contract opzeggen in geval van een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico in de loop van het 
contract zoals voorzien in artikel 24.2 a).

 ∫ In geval van faillissement

Wij kunnen het contract opzeggen als u failliet zou gaan, maar ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring. 

 ∫ Bij overlijden 

Zoals bepaald in artikel 27.3 kunnen wij het contract na uw overlijden opzeggen binnen de drie maanden na de dag 
waarop wij er kennis van hebben gekregen.
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2. Opzeggingsmodaliteiten

a) Opzeggingswijze

Het contract kan worden opgezegd via:

 – Aangetekende brief

 – Deurwaardersexploot

 – Afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs

Opzegging wegens niet-betaling van de premie kan alleen worden gedaan via:

 – Aangetekende brief

 – Deurwaardersexploot

b) Ingangsdatum van de opzegging

Tenzij andere termijnen voorzien in andere contractuele bepalingen, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn 
van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploot of de dag volgend op de 
datum van ontvangstbewijs of, in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de aangifte ervan.

c) Terugbetaling van de betaalde premie

Als het contract geheel of gedeeltelijk eindigt in de loop van het verzekeringsjaar, wordt het gedeelte van de premie dat 
betrekking heeft op de termijn na de beëindiging van het geheel of een gedeelte van het contract, u terugbetaald.

Artikel 26: Betaling van de premie 

1. Te betalen bedrag

Het op het betalingsbericht vermelde bedrag dat de belastingen, de bijdragen en de kosten omvat, moet u betalen.

2. Tijdstip van betaling

De premie is jaarlijks en vooraf te betalen tegen de vervaldag, na ontvangst van de betalingsaanvraag. 

3. Niet-betaling van de premie 

Bij niet-betaling van de premie tegen de vervaldag, sturen we u per deurwaardersexploot of per post aangetekende 
brief een herinnering die geldt als ingebrekestelling. Wij rekenen u hierbij eveneens een forfaitaire vergoeding aan 
ten belope van 12,50 EUR (index 111,31 - augustus 2009 - basis 2004 = 100) verschuldigd van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling. Die vergoeding varieert ieder jaar op 1 januari naargelang van de evolutie van de index der 
consumptieprijzen op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval is dit bedrag lager dan 
12,50 EUR. 

Bij niet-betaling van de premie binnen 15 dagen vanaf de dag na deze ingebrekestelling, worden alle waarborgen van 
het contract geschorst en wordt het contract opgezegd na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 15 dagen, te 
rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

Als de waarborgen geschorst zijn, blijven de premies die vervallen tijdens de schorsingsperiode verschuldigd, op 
voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld zoals hierboven aangegeven. Wij kunnen echter geen premies van u eisen 
die betrekking hebben op meer dan twee opeenvolgende jaren. De waarborgen worden opnieuw in voege gesteld op het 
ogenblik van de effectieve en integrale betaling van de vervallen premies.
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Artikel 27: Het leven van het contract 

1. Aanvangsdatum en duur van het contract 

Het contract wordt van kracht op de datum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

De duur van het contract is aangeduid in de bijzondere voorwaarden en mag niet langer zijn dan één jaar. Op het einde 
van de verzekeringsperiode wordt het stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de 
partijen het contract opzegt ten minste drie maanden voor de vervaldag van het contract.

2. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of de premies?

Als wij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigen, kunnen we deze wijzigingen toepassen vanaf de volgende 
jaarlijkse vervaldag, na u hiervan op de hoogte te hebben gebracht minstens vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag. 
In dat geval kan u uw contract opzeggen tot drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. Als wij u minder dan vier maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengen van deze wijzigingen en u gaat niet akkoord, hebt u het recht om het 
contract binnen drie maanden na ontvangst van deze kennisgeving op te zeggen. 

3. Bij overlijden

Als u zou overlijden, gaan de rechten en verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract, over op de nieuwe houders 
van het verzekerde belang. 

Zowel de nieuwe houders van het verzekerde belang als wijzelf kunnen echter het contract opzeggen, de eerste bij een 
aangetekende brief, binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden, wij in de bij artikel 25.2. voorgeschreven 
vormen, binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het overlijden.

4. Betaling aan minderjarigen, onbekwaamverklaarden of andere onbekwamen

Als wij aan een minderjarige, onbekwaamverklaarde of andere onbekwame een betaling moeten verrichten in toepassing 
van een verzekeringscontract, doen we dit op een rekening die op naam van de minderjarige, onbekwaamverklaarde of 
andere onbekwame is geopend en die onbeschikbaar is tot de meerderjarigheid of het opheffen van de onbekwaamheid, 
onverminderd het recht op wettelijk genot.

De aldus gestorte sommen kunnen vrijgemaakt worden op basis van een bijzondere machtiging van de vrederechter, 
op verzoek van de voogd of de bewindvoerder van de goederen, volgens dezelfde regels die van toepassing zijn op de 
omstandigheden bedoeld in de artikelen 410, § 1, 14°, of 499/7, § 2, van het Burgerlijk Wetboek.

5. Faillissement 

In geval van faillissement blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers, die jegens ons 
instaan voor de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring.

Zowel de curator van het faillissement als wij hebben wel het recht om het contract op te zeggen. 

Als wij het contract opzeggen, kunnen wij dit ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring doen.

Als de curator het contract opzegt, kan hij dit slechts doen binnen de drie maanden na de faillietverklaring.
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