Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AG Insurance



BA Jacht

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
BA Jacht verzekert uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jager, jachtopziener en/of inrichter van jachtpartijen.

Wat is verzekerd?
✔✔Waarborg jager-schutter:
✓✓Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
✓✓Vergoeding van de lichamelijke of stoffelijke schade
veroorzaakt aan derden:
✓✓ten gevolge van het dragen en het gebruik van wapens tijdens
de jacht;
✓✓veroorzaakt door jachthonden;
✓✓ten gevolge van het bezit/het gebruik van wapens;
✓✓ten gevolge van tijdelijk achtergelaten of aan derden
toevertrouwde wapens.		
✓✓Buitenlandse genodigde:
✓✓Dekking voor maximaal 5 dagen van een in buitenland
wonende genodigde.
✓✓Rechtsbijstand (inbegrepen):
✓✓Strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal (tot
12.500 euro).
✓✓Optionele waarborg: Brand– en waterschade:
✓✓Vergoeding van de schade veroorzaakt door brand,
ontploffing, rook of water aan uw jachtpaviljoen.

✔✔Waarborg jachtopziener-drijver:
✓✓Vergoeding van de lichamelijke of materiële schade aangericht
aan derden.
✓✓Persoonlijke aansprakelijkheid van de jachtopzieners, zelfs
wanneer zij als officieren van de gerechtelijke politie optreden.
✓✓De schade veroorzaakt door:
✓✓het gebruik van een fiets zonder motor door de jachtopzieners
(zowel in het beroeps– als privéleven);
✓✓de honden die de jachtopzieners en de drijvers in hun functie
vergezellen;
✓✓de jachtwapens gebruikt door de jachtopzieners en de drijvers
bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is niet verzekerd?
✘✘ Voor alle waarborgen:
✗✗ Schade die voortvloeit uit beroepsactiviteiten.
✗✗ Schade die verzekerd moet zijn door een wettelijk verplichte
verzekering (bv. BA Auto).
✗✗ De schade die te wijten is aan het feit dat u zich in een staat
van dronkenschap of een gelijkaardige toestand bevond.

✘✘ Waarborg jager-schutter:
✗✗ De schade veroorzaakt door jachtmethodes die niet toegelaten
zijn door de wetgeving ter zake.

✘✘ Waarborg jachtopziener-drijver:
✗✗ Indien u op het ogenblik van het schadegeval de
reglementering inzake het verkrijgen van jachtverlof of inzake
het verdelgen van schadelijk wild niet heeft nageleefd.

✘✘ Waarborg directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten:
✗✗ Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jager, schutter of
bezitter van vuurwapens en als jachtopziener–drijver..

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Waarborg jager-schutter:
!! Indien wij de excepties, nietigverklaringen en

vervallenverklaringen die voortvloeien uit de wet of uit het
contract niet aan de benadeelde kunnen tegenstellen, behouden
wij ons het recht voor verhaal tegen u uit te oefenen in de mate
dat we onze uitkeringen hadden kunnen weigeren of verlagen
volgens de wet of het verzekeringscontract.

!! Waarborg directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten:
!! Tenzij anders vermeld, is de dekking verworven voor maximaal 10
jachtpartijen met maximaal 30 geweren per verzekeringsjaar

✔✔Waarborg directeur-inrichter van jachtpartijen of drijfjachten:
✓✓Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid wanneer u door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, inclusief de deelnemers, tijdens de
jachtpartijen of drijfjachten door u geleid of ingericht.

✔✔Voor alle waarborgen:
✓✓De verzekerde bedragen zijn: 6 250 000 euro voor de lichamelijke
schade en 375 000 euro voor de stoffelijke schade.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔Waarborg jager–schutter: De waarborg is verworven in de ganse wereld, voor zover de verzekerde voldoet aan de wettelijke normen om in het
betrokken land te jagen.

✔✔Waarborg jachtopziener–drijver en waarborg directeur–inrichter van jachtpartijen of drijfjachten: De waarborg is verworven in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
ΔΔ U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
ΔΔ U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
ΔΔ U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de
schade te beperken.
ΔΔ U moet ons verwittigen indien het te verzekeren risico veranderd is.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor gelden extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht, wordt het elk jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-8310530N-27062019

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende
brief, met een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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