BA Jacht (Jager-Schutter)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

AMMA Verzekeringen NBB 0126							
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. Het
geeft een samenvatting weer van de Algemene en de Bijzondere voorwaarden. Dit document is niet bindend. Bij twijfel zal steeds verwezen
worden naar de Algemene en Bijzondere voorwaarden van de polis.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering waarborgt de 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.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

A. Burgerlijke aansprakelijkheid van de ‘jager-schutter’:
AMMA VERZEKERINGEN dekt, overeenkomstig het
koninklijk besluit van 15 juli 1963, de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die ten gevolge van een ongevalsgebeurtenis
ten laste gelegd wordt van de verzekerde door een derde
die lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen heeft:
•

ten gevolge van het dragen of gebruiken van jachtwapens
toegelaten tijdens de jacht of tijdens een drijfjacht;

•

ten gevolge van het vervoer van die wapens van en naar
de plaatsen waar de jacht of de drijfjacht plaats heeft;
veroorzaakt door jachthonden die de verzekerde onder
zijn bewaring heeft tijdens de jacht of op de heen- of
terugweg ervan;
ten gevolge van het wettelijk toegestaan bezit, gebruik
en hanteren van voor de jacht bestemde wapens;
ten gevolge van voor de jacht bestemde wapens die
gedurende en wegens het feit van de jacht tijdelijk zijn
verlaten of aan derden of aangestelden zijn toevertrouwd.

•
•
•

Burgerlijke aansprakelijkheid van de ‘jager-schutter’:
•
•

Algemene uitsluitingen (Burgerlijke Aansprakelijkheid en
Rechtsbijstand):
•
•
•
•
•

•

De waarborg is verworven ten belope van:

•

* 500.000 EUR voor lichamelijke schade en tot 50.000 EUR
voor stoffelijke schade (per schadegeval) voor wat betreft de
Europese territoriale uitbreiding.
B. Rechtsbijstand (facultatieve waarborg met bijpremie):
•
•
•
•

Strafrechtelijke verdediging: 20.000 EUR;
Burgerlijk verhaal: 20.000 EUR;
Onvermogen van de aansprakelijke derde: 7.500 EUR;
Strafrechtelijke borgtocht: 15.000 EUR.

contractuele schade;
schade veroorzaakt door oorlog;
schadegevallen betreffende de schade die te wijten is aan
een kernrisico;
schade die voortvloeit uit collectieve gewelddaden,
terrorisme;
schade die voortvloeit uit zware schuld:
- strafbare staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of
gelijkaardige toestand;
- weddenschappen of uitdagingen;
- misdaden of opzettelijke overtredingen;

AMMA verzekert een persoon die in het buitenland is
gedomicileerd en uitgenodigd is als jager of schutter voor een
periode van maximaal 5 dagen, indien hij in het bezit is van
een in België afgeleverde jachtvergunning en voor zover hij
geen in België geldig verzekeringscontract B.A. Jacht heeft
onderschreven.

a) 6.500.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke schade;*
b) 500.000 EUR per schadegeval voor stoffelijke schade.*

de schade veroorzaakt door jachtmethodes die niet
toegelaten zijn door de wetgeving ter zake;
de verzekerde die op het tijdstip van het schadegeval de
reglementering inzake het bekomen van een jachtverlof
(of jachtvergunning) of inzake het verdelgen van schadelijk
wild niet heeft nageleefd.

•

•
•
•

een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakt
schadegeval;
schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen
die een verzekerde onder zijn hoede heeft;
schade die verzekerbaar zijn in het kader van de dekking
‘Verhaal van derden’ van een verzekeringscontract Brand;
opzettelijke niet-naleving van mondeling of schriftelijk
ontvangen instructies;
schade die door een verplichte verzekering wordt gedekt;
boetes.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
! Burgerlijke aansprakelijkheid :
Per schadegeval is een vrijstelling van 250 EUR van
toepassing.
De vrijstelling wordt enkel toegepast bij materiële schade.
! Rechtsbijstand :
Een drempelbedrag is van toepassing; er is geen tussenkomst
voor schade lager dan 500 EUR (of 2.500 EUR indien
Cassatie).
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Waar ben ik verzekerd?
De waarborg ‘jager-schutter’ is, behoudend andersluidend beding, verworven in België, in de aangrenzende landen; Duitsland,
Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland.
Voor zover de verzekerde voldoet aan de wettelijke normen om in het betrokken land te jagen, wordt de waarborg ‘jager-schutter’
voor verzekerde bedragen beperkt tot 500.000 EUR voor lichamelijke schade en 50.000 EUR voor stoffelijke schade uitgebreid tot:
a) alle landen van geografisch Europa (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) en de landen rondom de Middellandse Zee, met
inbegrip van de eilanden die er deel van uitmaken;
b) de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en IJsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•

bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die ik redelijkerwijs moet
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door AMMA;
in de loop van de overeenkomst: de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die
van die aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te
bewerkstelligen;
bij schadegeval:
- alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te voorkomen en te beperken;
- zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte van schadeloosstelling;
aan AMMA alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden om de omstandigheden en de omvang van de
schade te kunnen vaststellen;
- binnen 8 dagen het schadegeval aangeven via het formulier dat door AMMA VERZEKERINGEN aan de verzekeringnemer ter
beschikking wordt gesteld.

Wanneer en hoe betaal ik?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is niet mogelijk. De jaarlijkse premie van deze overeenkomst houdt rekening met het seizoensgebonden karakter van de gedekte
activiteit; ze is dus bijgevolg niet deelbaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. Standaard duurt de
overeenkomst een jaar en wordt ze stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de laatste vervaldag van het contract.
Het contract kan worden opgezegd per aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
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