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DEFINITIES
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
AMMA VERZEKERINGEN of AMMA of Vereniging: vereniging voor onderlinge verzekeringen met
vaste en onveranderlijke bijdragen, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 39 bus 1,
verzekeringsonderneming, erkend door de Nationale Bank van België onder het nr. 0126, met
wie de overeenkomst wordt gesloten.
Wapen(s): elk in België wettelijk toegelaten jachtwapen.
Verzekerde: elke persoon van wie de burgerlijke aansprakelijkheid door het contract wordt
gewaarborgd. Als verzekerden worden beschouwd:
-

voor de waarborgen: ‘jager-schutter’ en ‘jachtopziener-drijver’:
• de in de bijzondere voorwaarden vermelde persoon/personen;
• alle andere, zelfs tijdelijk, als dusdanig in de bijzondere voorwaarden vermelde personen;

-

voor de waarborg ‘Leider of organisator van jachtpartijen of drijfjachten’:
• de verzekeringnemer, behoudens anders bepaald;
• alle andere als dusdanig in de bijzondere voorwaarden vermelde personen;
• de deelnemers die gratis hun medewerking verlenen bij de organisatie van de jacht;

Verzekeringnemer: de natuurlijke of rechtspersoon/-personen die het verzekeringscontract
sluit(en) met AMMA VERZEKERINGEN.
Schadegeval: elk schadeverwekkende feit dat aanleiding kan geven tot de waarborg van het
contract. Alle schade die voortvloeit uit eenzelfde feit, eenzelfde handeling, eenzelfde
nalatigheid of eenzelfde gebeurtenis, of uit verschillende gebeurtenissen met dezelfde oorzaak,
vormt één en hetzelfde schadegeval, dat voorvalt op de dag van de eerste ervan, ongeacht het
aantal betrokken derden.
Derde: alle andere personen dan:
-

de verzekeringnemer, behoudens anders bepaald;

-

de persoon/personen die als verzekerde(en) is/zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden,
tenzij zij niet aansprakelijk zijn voor het schadegeval;

-

het personeel van de verzekerde wanneer de wetgeving betreffende de schadeloosstelling
van de arbeidsongevallen erop van toepassing is.
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EERSTE WAARBORG : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID JACHT
1. VOORWERP VAN DE WAARBORG
De hieronder vermelde waarborgen zijn van toepassing voor zover ze zijn opgenomen in de
Bijzondere Voorwaarden.
1.1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de ‘jager-schutter’
1.1.1. Dekkingen
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:
a) ten gevolge van het dragen of gebruiken van jachtwapens toegelaten tijdens de jacht of
tijdens een drijfjacht;
b) ten gevolge van het vervoer van die wapens van en naar de plaatsen waar de jacht of de
drijfjacht plaats heeft;
c) veroorzaakt door jachthonden die de verzekerde onder zijn bewaring heeft tijdens de jacht
of op de heen- of terugweg ervan;
d) ten gevolge van het wettelijk toegestaan bezit, gebruik en hanteren van voor de jacht
bestemde wapens;
e) 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.
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.
1.1.2. Uitsluitingen:
AMMA VERZEKERINGEN verzekert niet:
a) de schade veroorzaakt door jachtmethodes die niet toegelaten zijn door de wetgeving ter
zake;
b) 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.
1.1.3. Bijzondere bepalingen
De annulatie, de opzegging of de schorsing van de overeenkomst of van de waarborg kunnen
slechts tegengesteld worden aan de benadeelde na een periode van vijftien dagen na de
kennisgeving ervan per aangetekend schrijven die door AMMA VERZEKERINGEN gericht wordt
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aan de autoriteit die de jachtvergunning of -licentie afgeleverd heeft. Deze termijn gaat in de
dag na afgifte van het aangetekend schrijven bij de post. De kennisgeving kan ten vroegste
gebeuren:
a) de dag dat de waarborg eindigt ten overstaan van de verzekerde indien het een schorsing
betreft;
b) de dag van kennisgeving door één van de partijen aan de andere indien het een opzegging
of annulatie van de overeenkomst betreft.
AMMA VERZEKERINGEN bezorgt het verzekeringscertificaat zodra de bijdrage werd betaald.
Dit bewijs moet worden teruggestuurd in alle gevallen waarin de waarborg eindigt.
De contractsluitende partijen verbinden zich ertoe om de clausules van het contract niet te
wijzigen op een manier die afbreuk doet aan de rechten van de slachtoffers.
1.2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ‘jachtopziener-drijver’
1.2.1. Dekkingen
AMMA VERZEKERINGEN verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die wegens een
ongevalsgebeurtenis ten laste gelegd wordt van de verzekerde door een derde die lichamelijke
of stoffelijke schade geleden heeft, hetzij door toedoen van hemzelf, hetzij door toedoen van
jachtopzieners en andere aangestelden-drijvers, waarvan het aantal bepaald is in de bijzondere
voorwaarden, tijdens en door toedoen van hun in dienst van de verzekeringnemer uitgeoefende
functie in het kader van een jacht.
Onder dezelfde voorwaarden wordt die dekking uitgebreid tot de persoonlijke aansprakelijkheid
van hierboven genoemde jachtopzieners zelfs wanneer ze als officier van de gerechtelijke politie
optreden.
Is in de waarborg begrepen, de schade veroorzaakt:
a) door het gebruik van een fiets, waarop geen wettelijk verplichte gestelde verzekering van
toepassing is, door de jachtopzieners in hun functie;
b) door de honden die de jachtopzieners en de drijvers in hun functie vergezellen;
c) door de jachtwapens die worden gebruikt door de opzieners bij de uitoefening van hun
functie.
1.2.2. Uitsluitingen
AMMA VERZEKERINGEN verzekert niet 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.
1.3. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
jachtpartijen of drijfjachten’

van

de

‘leider

of

organisator

van

1.3.1. Dekkingen
AMMA VERZEKERINGEN verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die wegens een
ongevalsgebeurtenis ten laste gelegd wordt van de verzekeringnemer in de hoedanigheid van
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leider of organisator van jachtpartijen, door een derde, met inbegrip van de deelnemers, tijdens
de jachtpartijen of drijfjachten die hij leidt of inricht.
1.3.2. Uitsluitingen
In het kader van deze dekking verzekert AMMA VERZEKERINGEN niet:
a) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jager, schutter of bezitter van vuurwapens;
b) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jachtopziener - drijver;
c) de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de deelnemers aan de jacht en van
hun genodigden.
2. TERRITORIALITEIT
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.
De waarborgen burgerrechtelijke aansprakelijkheid ‘Jachtopziener- Drijver’ en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid ‘Leider - organisator van jachtpartijen of drijfjachten’ zijn enkel in België
verworven.
3. VERZEKERDE BEDRAGEN, EIGEN RISICO EN INDEXERING
3.1.

Gewaarborgde bedragen

AMMA VERZEKERINGEN kent een waarborg toe ten belope van:
a) 6.500.000 EUR per schadegeval voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit
lichamelijke letsels;
b) 500.000 EUR per schadegeval voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit stoffelijke
schade.
Voor de territoriale uitbreiding, waarin artikel 2 (Territorialiteit) voorziet, worden deze bedragen
beperkt tot 500.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke letsels en tot 50.000 EUR per
schadegeval voor stoffelijke schade.
Gerechtelijke, administratieve, economische boeten, strafrechtelijke dadingen, dwangsommen
en schadevergoedingen als strafrechtelijke, straf - of afschrikkende maatregelen in bepaalde
buitenlandse gerechtelijke systemen alsook de gerechtelijke kosten inzake strafvervolging zijn
niet ten laste van AMMA VERZEKERINGEN.
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De boeten en straffen opgelegd door een wildbeheereenheid, elke andere instelling die bij wet
belast is met het beheer van het wild of een houder van het jachtrecht en voortvloeiend uit het
niet-toegelaten schieten van wild of een niet-toegelaten jachtpraktijk, gepleegd door de
verzekerde, zijn niet ten laste van AMMA VERZEKERINGEN.
3.2.

Eigen risico

Een eigen risico van 250,00 EUR per schadeberokkenend feit is van toepassing voor stoffelijke
schade.
Dit eigen risico kan niet worden afgekocht, noch verzekerd.
Voor de wettelijke dekking ‘jager-schutter’ kan het eigen risico evenwel niet worden
tegengesteld aan de benadeelde persoon.
4. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Onverminderd de specifieke bepalingen voor bepaalde dekkingen blijven van de verzekering
uitgesloten:
a) contractuele schade;
b) schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog of andere omstandigheden van dezelfde aard;
c) schadegevallen betreffende de schade die te wijten is aan een kernrisico, kernreacties,
radioactiviteit of ioniserende straling;
d) schade die voortvloeit uit collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, volksbeweging,
arbeidsconflicten of terrorisme;
e) persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade waarvoor is aangetoond dat
ze voortvloeit uit één van de hierna opgesomde gevallen van zware schuld:
▪ strafbare staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand
voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de
verzekerde niet meer beschikt over de controle van zijn daden;
▪ weddenschappen of uitdagingen;
▪ misdaden of opzettelijke overtredingen;
f) schade die voortvloeit uit een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakt schadegeval;
g) schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen die een verzekerde - die
aansprakelijk wordt gesteld - onder zijn hoede heeft;
h) stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook, waarvan de gevolgen
normaal verzekerbaar zijn in het kader van de dekking ‘Verhaal van derden’ van een
verzekeringscontract Brand, d.w.z. de schade die is ontstaan in of werd overgedragen door
een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is;
i) opzettelijke niet-naleving van mondeling of schriftelijk ontvangen instructies van de eigenaar
of de huurder van jachtterreinen, de leider of organisator van jachtpartijen;
j) schade die voortvloeit uit een burgerrechtelijke aansprakelijkheid die is onderworpen aan
een wettelijk verplichte verzekering;
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k) niet-naleving van de wettelijke vereiste signalisatieverplichtingen in het kader van de
organisatie van drijfjachten;
l) de contractuele boetes die worden opgelegd door de houder van het jachtrecht of door de
jachtvereniging, alsook elke vervanging in speciën of in natura van wild waartoe de
verzekerde zou zijn gehouden, zijn uitgesloten van de verzekering.
5. SCHADEGEVALLEN
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen nadat het is
voorgevallen, schriftelijk aan AMMA VERZEKERINGEN meegedeeld worden.
De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak, omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen
van het schadegeval vermelden. Verder moet de identiteit van de dader, van het slachtoffer en
van eventuele getuigen worden meegedeeld.
De verzekerde moet AMMA VERZEKERINGEN onmiddellijk alle nuttige inlichtingen verstrekken
en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld om de omstandigheden en de omvang
van de schade te kunnen vaststellen.
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te
voorkomen en te beperken.
Elke dagvaarding en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken moeten door de
verzekerde aan AMMA VERZEKERINGEN worden overgemaakt, onmiddellijk nadat zij aan de
verzekerde worden afgegeven of betekend. Bij verzuim dient de verzekerde AMMA
VERZEKERINGEN te vergoeden voor het nadeel dat zij geleden heeft.
De verzekerde moet zich ervan onthouden om op eigen gezag, zonder noodzaak, wijzigingen
aan te brengen aan het voorwerp van het schadegeval die het onmogelijk of moeilijker zouden
maken om de oorzaken van het schadegeval vast te stellen of de schade te ramen.
De aangifte wordt, voor zover mogelijk, gedaan op het formulier dat door AMMA
VERZEKERINGEN aan de verzekeringnemer ter beschikking wordt gesteld.
6. LEIDING VAN HET GESCHIL
AMMA VERZEKERINGEN kan onderhandelen, de nodige maatregelen treffen met de slachtoffers
en hun rechthebbenden.
Vanaf het ogenblik dat de dekking van AMMA VERZEKERINGEN is verschuldigd en voor zover
deze wordt ingeroepen, is zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen
van de dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zoverre de belangen van AMMA
VERZEKERINGEN en van de verzekerde samenvallen, heeft AMMA VERZEKERINGEN het recht
om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. AMMA
VERZEKERINGEN kan laatstgenoemde desgevallend schadeloos stellen.
Die tussenkomsten van AMMA VERZEKERINGEN houden geen enkele erkenning in van
aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en mogen hem geen nadeel berokkenen.
AMMA VERZEKERINGEN die schadevergoeding betaald heeft, treedt in de rechten en de
vorderingen die de verzekerde kunnen toebehoren.
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TWEEDE WAARBORG: RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL
Deze waarborg moet als een afzonderlijke verzekering worden beschouwd.
Verwijzingen naar andere waarborgen en/of dekkingen doen geen afbreuk aan de
onafhankelijke aard ervan.
Deze waarborg is alleen verworven voor zover de dekking wordt vermeld in de bijzondere
voorwaarden.
De bepalingen van deze verzekering zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de
waarborg ‘aansprakelijkheid’; ze annuleren en vervangen de genoemde algemene voorwaarden
voor zover deze strijdig zijn met deze voorwaarden.
7. VOORWERP VAN DE WAARBORG
7.1. Voorwerp van de waarborg
Overeenkomstig de volgende bepalingen en ten belope van de hierna vermelde bedragen dekt
AMMA VERZEKERINGEN:
a) de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde:
b) het burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke personen;
c) het onvermogen van de aansprakelijke derde;
d) de strafrechtelijke borgtocht.
7.2. Verzekerde risico’s
7.2.1. De strafrechtelijke verdediging
AMMA VERZEKERINGEN waarborgt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde die wordt
vervolgd wegens doding of onvrijwillige verwondingen of wegens een overtreding van de
strafwetgeving voor een feit dat gedekt is door de waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’.
AMMA VERZEKERINGEN neemt echter de verdediging van de verzekerde niet ten laste voor:
a) misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
b) andere opzettelijke overtredingen tenzij een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde
geleid heeft tot vrijspraak.
7.2.2. Burgerlijk verhaal
AMMA VERZEKERINGEN dekt een minnelijk verhaal of verhaal in rechte tegen derden,
uitsluitend op basis van de artikelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek en analoge
bepalingen van buitenlands recht, om vergoeding te verkrijgen van de door de verzekerde
opgelopen lichamelijke en stoffelijke schade. De waarborg is door de verzekerde verworven
wanneer hij zich in een hoedanigheid en een situatie bevindt die recht zou geven op de
waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ indien hij schade zou hebben veroorzaakt aan een
derde.
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De dekking wordt nooit verleend aan andere verzekerden dan de verzekeringnemer wanneer zij
rechten kunnen doen gelden op elkaar of op de verzekeringnemer, behalve voor schade die kan
worden toegerekend aan een andere aansprakelijkheidsverzekering.
7.2.3. Het onvermogen van de aansprakelijke derde;
De waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de door de verzekerde geleden schade onder
de toepassing valt van de waarborg Burgerlijk verhaal in artikel 7.2.2 (Burgerlijk verhaal).
Wanneer de tussenkomst op grond van de waarborg Burgerlijk verhaal zonder resultaat blijft
door het onvermogen van de geïdentificeerde aansprakelijke derde, en de verzekerde er niet in
slaagt de hem door een rechtbank toegekende schadevergoeding te recupereren, zelfs niet
door gedwongen tenuitvoerlegging, zal AMMA VERZEKERINGEN hem deze schadevergoeding
betalen.
De waarborg is pas van toepassing nadat de tussenkomsten van particuliere of openbare
instellingen zijn uitgeput.
7.2.4. De strafrechtelijke borgtocht.
Wanneer de verzekerde, ten gevolge van een ongeval in het buitenland dat gedekt is door deze
overeenkomst, in voorlopige hechtenis is genomen en een borgstelling wordt geëist voor zijn
vrijlating, neemt AMMA VERZEKERINGEN de nodige maatregelen voor de betaling en/of afgifte
van de borgstelling.
Indien de verzekerde de borgstelling zelf heeft betaald, zal AMMA VERZEKERINGEN deze
vervangen door haar persoonlijke borgstelling en/of de borgstelling aan de verzekerde
terugbetalen.
Zodra de borgtocht door AMMA VERZEKERINGEN is betaald, moet de verzekerde, op straffe van
schadevergoeding voor AMMA VERZEKERINGEN, alle wettelijke en administratieve formaliteiten
vervullen om de vrijgave en terugbetaling ervan te verkrijgen.
Wanneer de door AMMA VERZEKERINGEN betaalde borgstelling in beslag wordt genomen of
geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt voor de betaling van een boete of een strafrechtelijke
dading is de verzekerde verplicht deze borgstelling vanaf het eerste verzoek aan AMMA
VERZEKERINGEN terug te betalen.
7.3. Niet-verzekerde risico’s
Zonder dat wordt afgeweken van de andere voorziene uitsluitingen, is deze waarborg niet van
toepassing:
a) op schade die wordt geleden als gevolg van het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de
contractuele verplichtingen, of de slechte uitvoering ervan, zoals laattijdige uitvoering, of de
invordering van schulden in verband met diensten of leveringen die de verzekerde heeft
verricht;
b) op schade die door een verplichte verzekering wordt gedekt: AMMA VERZEKERINGEN dekt
geen schadegevallen voortvloeiend uit schade waarvoor bij de verzekerde een
burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt ingeroepen die is onderworpen aan een andere
wettelijk verplichte verzekering dan de verplichte verzekering die is afgesloten en gedekt in
het kader van deze overeenkomst;
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c) op de schade die de verzekerde heeft geleden in zijn hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder, passagier of houder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan een wettelijk
verplichte verzekering inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen;
d) op zuiver immateriële schade die de verzekerde heeft geleden;
e) op schade die te wijten is aan schade als gevolg van een kernrisico, -product, radioactief
afval of een bron van ioniserende straling;
f) op gerechtelijke, fiscale, administratieve, tucht- of economische boetes of boetes ten
gevolge van dadingen, schade van straffende of afschrikkende aard (zoals de ‘punitive
damages’ of ‘exemplary damages’ in bepaalde buitenlandse rechtssystemen);
g) op schade als gevolg van staking, lock-out, rellen, terroristische aanslagen of sabotage, alle
daden van collectief geïnspireerd (politiek, sociaal, ideologisch en ander) geweld die al dan
niet gepaard gaan met opstand tegen het gezag of die het gevolg zijn van oorlog,
burgeroorlog of soortgelijke gebeurtenissen;
h) op schade als gevolg van fraude, misbruik van vertrouwen, oplichting, verduistering,
valsheid in geschrifte of financiële transacties;
i) op gevallen van diefstal, verlies of verdwijning van goederen van de verzekerde;
j) op schade die de verzekerde lijdt ten gevolge van:
▪ aantasting van het milieu, onder meer de bodem, de lucht of het water;
▪ verontreiniging en hinder, onder meer door lawaai, stof, golven en stralingen, verlies van
uitzicht, lucht of licht;
▪ grondverschuivingen of -bewegingen
k) op schadegevallen die voortvloeien uit opzettelijke daden of zware schuld, die hierna worden
opgesomd en die door de verzekerde worden gepleegd:
▪ staat van dronkenschap, alcohol- of geneesmiddelenintoxicatie of gelijkaardige toestand
voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de
verzekerde niet meer beschikt over de controle van zijn daden;
▪ weddenschappen of uitdagingen;
▪ vechtpartijen die fysiek of verbaal zijn uitgelokt door de verzekerde;
l) op schade ten gevolge van de collectieve daden van een groep van minstens 10 personen,
met de bedoeling om een gemeenschappelijke hinder verbonden aan eenzelfde
schadeverwekkend feit te doen stoppen en de schade die eruit voortvloeit te vergoeden;
m) op schade ten gevolge van schadegevallen waarvan het bedrag in hoofdsom lager is dan
500 EUR of, als het om een voorziening in Cassatie gaat, dan 2.500 EUR.
7.4. Verzekerde bedragen
7.4.1. Kosten en erelonen
a) AMMA VERZEKERINGEN verleent rechtsbijstand aan de verzekerde door de nodige juridische
middelen in te zetten om de belangen van de verzekerde te verdedigen, zowel in der minne
als in het kader van een gerechtelijke procedure.

AMMA VERZEKERINGEN o.v.
Kunstlaan 39/1
B-1040 Brussel
Tel. +32 2 209 02 13
Fax +32 2 218 50 32

IBAN
BIC
N.N.
Privacy

BE12 5503 1170 0092
GKCCBEBB
0409.003.270
00486384

Page 11 of 21
15-JA-AV-PDF-0720-V01-NL
NBB 0126

b) AMMA VERZEKERINGEN neemt de volgende kosten binnen de grenzen van de verzekerde
bedragen ten laste, zonder dat de verzekerde ze hoeft voor te schieten:
▪ de kosten en erelonen van advocaten, deskundigen en deurwaarders;
▪ de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de
verzekerde, die noodzakelijk zijn voor de verdediging van de belangen van de verzekerde;
▪ na overleg en op vertoon van bewijsstukken, de terugbetaling van de verplaatsingskosten
met het openbaar vervoer en de verblijfskosten die de verzekerde rechtmatig en redelijk
heeft gemaakt, wanneer persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank
wettelijk vereist is of door een rechterlijke uitspraak wordt bevolen. De tussenkomst van
AMMA VERZEKERINGEN is in elk geval beperkt tot een maximumbedrag van 1.000 EUR.
7.4.2. Niet-verzekerde kosten
De volgende kosten worden niet ten laste genomen door AMMA VERZEKERINGEN:
a) boetes, opcentiemen en dadingen met het Openbaar Ministerie;
b) kosten en erelonen verbonden aan opdrachten die werden gegeven vóór de aangifte van het
schadegeval of zonder dat de toestemming van AMMA VERZEKERINGEN werd verkregen,
tenzij ze lijken te zijn opgelegd door een bijzondere urgentie ten aanzien van de
aangiftedatum of tenzij ze betrekking hebben op urgente bewarende maatregelen;
c) de kosten en erelonen van procedures bij internationale en supranationale rechtbanken of
bij het Grondwettelijk Hof;
d) de bijdragen aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan het
Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand en de registratiekosten;
e) de kosten verbonden aan een keuze van een advocaat die niet is ingeschreven aan een
Belgische balie wanneer de zaak in België moet worden gepleit;
f) de boeten en straffen opgelegd door een wildbeheereenheid, elke andere instelling die bij
wet belast is met het beheer van het wild of een houder van het jachtrecht en voortvloeiend
uit het niet-toegelaten schieten van wild of een niet-toegelaten jachtpraktijk, gepleegd door
de verzekerde.
7.4.3. Meerdere verzekerden
Wanneer meerdere verzekerden betrokken zijn bij eenzelfde schadegeval, bepaalt de
verzekeringnemer de toe te kennen prioriteiten voor de uitputting van het verzekerde bedrag.
7.4.4. Rechten tussen verzekerden
Wanneer een verzekerde die deze waarborg geniet, overlijdt, wordt de waarborg in
onverdeeldheid toegekend aan zijn niet van tafel en bed gescheiden of niet feitelijk gescheiden
echtgenoot, zijn ascendenten en descendenten, voor de uitoefening van vorderingen tegen een
eventuele aansprakelijke derde.
7.4.5. Maximale tussenkomsten
Tenzij anders bepaald, is de maximale tussenkomst per schadegeval en ongeacht het aantal
betrokken verzekerden als volgt vastgesteld:
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a) Verdediging (art. 7.2.1): 20.000 EUR.
b) Burgerlijk verhaal (art. 7.2.2): 20.000 EUR.
c) Onvermogen van de aansprakelijke derde (art. 7.2.3): 7.500 EUR.
d) Strafrechtelijke borgtocht (art. 7.2.4): 15.000 EUR.
Indien een schadegeval onder meer dan één van de waarborgen Rechtsbescherming valt die
onder deze overeenkomst en de bijzondere voorwaarden zijn gedekt, is slechts één van de
bedragen van deze dekking beschikbaar.
8. SCHADEGEVALLEN
8.1. Schadegeval
In deze waarborg wordt onder schadegeval het optreden van een conflict verstaan. Het gaat
om een conflictsituatie waarin de belangen van de verzekerde tegenstrijdig zijn met die van een
derde en waarin de verzekerde ertoe wordt gebracht bepaalde rechten te doen gelden of zich
te verdedigen tegen een aanspraak.
Het conflict wordt geacht te zijn opgetreden op het tijdstip waarop het feit dat het deed
ontstaan plaatsvond. De dekking wordt verleend voor de feiten die zich tijdens de
geldigheidsduur van het contract voordoen.
De opeenvolging van betwistingen, die een gemeenschappelijk verband of hetzelfde oorzakelijk
verband hebben, wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, ongeacht het aantal
verzekerden.
8.2. Vrije keuze van advocaat en van deskundige:
De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die krachtens
de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen:
a) wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure;
b) telkens als zich een belangenconflict met AMMA VERZEKERINGEN voordoet.
De verzekerde verbindt zich ertoe de naam van de aangewezen advocaat en/of deskundige
mee te delen aan AMMA VERZEKERINGEN.
Indien de verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan de Balie van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep waar de zaak moet gepleit worden (of een gelijkwaardige
rechtsmacht indien in het buitenland moet gepleit worden), moet hij zelf de uit die keuze
voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen.
Wanneer de aanstelling van een deskundige gerechtvaardigd is, mag de verzekerde deze
deskundige vrij kiezen.
Indien de verzekerde een deskundige kiest die gedomicilieerd is buiten de provincie waar de
opdracht moet worden uitgevoerd (of een gelijkwaardig administratief gebied indien de
opdracht in het buitenland moet worden uitgevoerd), moet hij zelf de uit die keuze
voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen.
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Indien de verzekerde beslist van advocaat of van deskundige te veranderen, moet hij de uit die
keuze voortvloeiende bijkomende kosten en erelonen dragen, tenzij de verzekerde wegens
omstandigheden buiten zijn wil verplicht is een andere advocaat of deskundige te kiezen.
Indien AMMA VERZEKERINGEN van oordeel is dat de kosten en erelonen van de door de
verzekerde gekozen advocaten en deskundigen abnormaal hoog zijn, verbindt de verzekerde
zich ertoe, op verzoek van AMMA VERZEKERINGEN, aan de tuchtrechtelijke overheid waarvan
die personen afhangen of aan de bevoegde rechtbank te vragen de bedragen vast te
stellen.
De verzekerde en zijn raadsman verbinden er zich toe om een afschrift van iedere briefwisseling
over te maken aan AMMA VERZEKERINGEN.
8.3. Weigering tot tussenkomst
AMMA VERZEKERINGEN kan haar tussenkomst weigeren of stopzetten wanneer zij van mening
is dat:
a) het instellen van een vordering of het uitoefenen van een verhaal geen ernstige kansen op
succes biedt;
b) de voorgestelde minnelijke schikking toereikend is.
Bij meningsverschil kan de verzekerde evenwel aanspraak maken op de objectiviteitclausule
hierna.
8.4. Objectiviteitsclausule
Bij verschil van mening met AMMA VERZEKERINGEN over de te volgen gedragslijn voor de
regeling van het schadegeval en na kennisgeving door AMMA VERZEKERINGEN van haar
standpunt of van haar weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft de
verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen, onverminderd de
mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.
Indien de advocaat het standpunt van AMMA VERZEKERINGEN bevestigt, wordt aan de
verzekerde de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging terugbetaald.
Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt door middel van een
schriftelijk en met reden omkleed advies moet AMMA VERZEKERINGEN, ongeacht de afloop van
de procedure, haar waarborg verlenen, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de
raadpleging.
Als de verzekerde tegen het advies van deze advocaat op zijn kosten een procedure begint en
een beter resultaat behaalt dan het resultaat dat hij zou hebben behaald als hij het standpunt
van AMMA VERZEKERINGEN zou hebben aanvaard, moet AMMA VERZEKERINGEN die de
stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen haar waarborg verlenen en de kosten en
honoraria van de raadpleging terugbetalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn
gebleven.
AMMA VERZEKERINGEN zal de verzekerde over de hierboven beschreven procedure inlichten
telkens zich een meningsverschil voordoet.
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GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
9. AANVANG
De verzekeringsovereenkomst gaat in zodra ze werd ondertekend door de verzekeringnemer en
AMMA VERZEKERINGEN; ze heeft uitwerking vanaf de datum die vermeld is in de bijzondere
voorwaarden op voorwaarde dat de eerste bijdrage werd betaald.
De betaling van de eerste bijdrage wordt gelijkgesteld met de aanvaarding van de voorwaarden
door de verzekeringnemer.
10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt gesloten voor de duur die in de bijzondere voorwaarden is vermeld.
De overeenkomst is opzegbaar op elke jaarlijkse hoofdvervaldag.
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar
verlengd, tenzij ze door één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van
de lopende periode wordt opgezegd.
Als de verzekeringnemer naar het buitenland verhuist, blijft de verzekering behouden
gedurende een periode van 30 dagen vanaf de dag van verhuizing.
Het tijdstip waarop de verzekering ophoudt uitwerking te hebben wordt bij overeenkomst
vastgesteld op 24u00.
11. DEKKINGSPERIODE
De daad, het feit, de vergissing, de nalatigheid of de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van
het schadegeval moet zich hebben voorgedaan tussen de begin- en de einddatum van de
overeenkomst.
12. MEDEDELINGSPLICHT
De verzekeringnemer moet zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens de duur ervan:
a) alle volledige en correcte informatie verstrekken over het verzekerde risico;
b) alle hem bekende omstandigheden, waarvan hij redelijkerwijze kan aannemen dat deze een
invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door AMMA VERZEKERINGEN
nauwkeurig meedelen aan AMMA VERZEKERINGEN;
c) alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp melden.
Bij verzwijging of onjuiste mededeling kan AMMA Verzekeringen naargelang van het geval haar
tegemoetkoming beperken of weigeren volgens de bepalingen van de wetgeving.
13. BIJDRAGE
De bijdrage is een haalschuld. Ze is betaalbaar door de verzekeringnemer tegen voorlegging
van de kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht.
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Alle uit hoofde van deze overeenkomst geheven of te heffen belastingen, taksen of kosten zijn
ten laste van de verzekeringnemer. Ze worden samen met de bijdrage geïnd.
De bijdrage, verhoogd met de taksen en kosten, moet op de vervaldagen vooruit betaald
worden.
14. NIET-BETALING VAN DE BIJDRAGE
AMMA VERZEKERINGEN kan bij niet‐betaling van de bijdrage op de vervaldag de waarborg van
de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen op voorwaarde dat de
verzekeringnemer in gebreke werd gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post
aangetekende brief.
De schorsing van de waarborg of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van
15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de
aangetekende brief.
De geschorste waarborgen treden pas opnieuw in voege om 0 uur de dag volgend op de dag
van de integrale betaling van de verschuldigde bijdragen, in voorkomend geval vermeerderd
met de intresten en de invorderingskosten.
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN haar waarborgverplichting geschorst heeft, kan zij de
overeenkomst nog opzeggen indien ze zich dit recht voorbehouden heeft in de in het 1e lid
bedoelde ingebrekestelling; in dat geval heeft de opzegging ten vroegste 15 dagen vanaf de
eerste dag van de schorsing uitwerking. Indien AMMA VERZEKERINGEN zich die mogelijkheid
niet heeft voorbehouden, gebeurt de opzegging na een nieuwe ingebrekestelling
overeenkomstig lid 1 en 2.
De schorsing van de waarborg doet geen afbreuk aan het recht van AMMA VERZEKERINGEN
om de later te vervallen bijdragen op te eisen op voorwaarde dat de verzekeringnemer in
gebreke werd gesteld overeenkomstig het 1e lid. Het recht van AMMA VERZEKERINGEN wordt
evenwel beperkt tot de bijdragen voor twee opeenvolgende jaren.
15. ONDEELBAARHEID
De jaarlijkse premie van deze overeenkomst houdt rekening met het seizoensgebonden
karakter van de gedekte activiteit; ze is dus bijgevolg niet deelbaar.
Daaruit volgt dat de betaalde of nog te betalen premies met betrekking tot het lopende
verzekeringsjaar in geval van schorsing van een waarborg aan AMMA VERZEKERINGEN
verworven of verschuldigd blijven.
16. HOOFDELIJKHEID
De verzekeringnemers die eenzelfde contract ondertekenen, zijn, ieder voor het geheel, ertoe
gehouden alle verbintenissen die uit het contract voortvloeien, na te leven.
17. SCHADELOOSSTELLING DOOR DE VERZEKERDE
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van
schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming
van AMMA VERZEKERING, is haar niet tegenstelbaar.

AMMA VERZEKERINGEN o.v.
Kunstlaan 39/1
B-1040 Brussel
Tel. +32 2 209 02 13
Fax +32 2 218 50 32

IBAN
BIC
N.N.
Privacy

BE12 5503 1170 0092
GKCCBEBB
0409.003.270
00486384

Page 16 of 21
15-JA-AV-PDF-0720-V01-NL
NBB 0126

Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de
verzekerde kunnen voor AMMA VERZEKERINGEN geen grond opleveren om haar waarborg te
weigeren.
18. WIJZIGINGEN VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN/OF VAN HET TARIEF
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN de verzekeringsvoorwaarden en de tarieven of enkel de
tarieven wijzigt, brengt ze de verzekeringnemer tenminste vier maanden vóór de vervaldag op
de hoogte van de wijziging. De verzekeringnemer kan de overeenkomst echter opzeggen
overeenkomstig artikel 19 (Opzegging van de overeenkomst). Indien de verzekeringnemer deze
overeenkomst niet opzegt overeenkomstig artikel 19 (Opzegging van de overeenkomst) treedt
de wijziging in werking op de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst.
Als de kennisgeving van de in de vorige paragraaf vermelde wijziging minder dan vier maanden
vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst gebeurt, kan de verzekeringnemer de
overeenkomst overeenkomstig artikel 19 (Opzegging van de overeenkomst) opzeggen binnen
de 3 maanden die volgen op de kennisgeving. De beëindiging treedt dan in werking na het
verstrijken van een termijn van 30 dagen vanaf de dag na de kennisgeving of in geval van
aangetekend schrijven vanaf de dag na de afgifte op de post.
Indien de verzekeringnemer deze overeenkomst niet overeenkomstig deze paragraaf opzegt,
treedt de wijziging in werking op de volgende hoofdvervaldag.
De nieuwe voorwaarden worden als aanvaard beschouwd zodra de eerste bijdrage die volgt op
de kennisgeving van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief is betaald.
Er is geen mogelijkheid tot opzegging wanneer de wijziging van het tarief en/of de
verzekeringsvoorwaarden het gevolg is van een algemene aanpassing die wordt opgelegd door
de bevoegde overheid en waarvan de uitvoering eenvormig is voor alle verzekeraars.
19. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst kan volledig of gedeeltelijk worden opgezegd:
19.1. Door de verzekeringnemer
a) voor het einde van elke verzekeringsperiode en overeenkomstig artikel 10 (Duur van de
overeenkomst);
b) onder de voorwaarden van artikel 10 (Duur van de overeenkomst) wanneer een termijn van
meer dan een jaar verloopt tussen datum van het afsluiten van de overeenkomst en de
datum van inwerkingtreding;
c) wanneer AMMA VERZEKERINGEN de overeenkomst of één van de waarborgen van de
overeenkomst opzegt;
d) wanneer AMMA VERZEKERINGEN het bedrag van het eigen risico verhoogt (tenzij om
rekening te houden met de indexering);
e) na elke schadeaangifte maar ten laatste een maand na de betaling of de weigering van
betaling van de in artikel 12 bedoelde vergoeding (Mededelingsplicht). De opzegging wordt
van kracht 3 maanden na de betekening.
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f) in geval van vermindering van het risico, overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
g) in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
h) in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 19 (Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief).
19.2. Door AMMA VERZEKERINGEN
a) voor het einde van elke verzekeringsperiode en overeenkomstig artikel 10 (Duur van de
overeenkomst);
b) onder de voorwaarden van artikel 10 (Duur van de overeenkomst) wanneer een termijn van
meer dan een jaar verloopt tussen datum van het afsluiten van de overeenkomst en de
datum van inwerkingtreding;
c) wanneer de verzekeringnemer de wijziging van de overeenkomst niet aanvaardt in geval van
onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuistheid in de beschrijving van het risico;
d) bij niet‐betaling van de bijdrage, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 (Niet-betaling
van de bijdrage);
e) in geval van faillissement van de verzekeringnemer;
f) in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
g) bij schadegeval, in geval van bewezen fraude door de verzekerde;
h) wanneer de verzekeringnemer een van de waarborgen van de overeenkomst opzegt, kan
AMMA VERZEKERINGEN de overeenkomst volledig opzeggen;
i) in geval van wijziging aan het Belgisch of buitenlands recht die een invloed kan hebben op
de omvang of het bedrag van de waarborg.
20. OPZEGGINGSWIJZEN EN AANVANG VAN DE OPZEGGING
De overeenkomst wordt opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Behoudens andersluidende overeenkomst (artikelen 10, 14 en 18) gaat de opzegging in na het
verstrijken van een termijn van een maand vanaf de dag volgend op de betekening of de datum
van het ontvangstbewijs, of, in geval van een aangetekende brief, vanaf de dag volgend op de
afgifte bij de post.
Deze termijn wordt tot 3 maanden verlengd in geval van opzegging na schadegeval
overeenkomstig de bepalingen van artikel 19.A. Deze opzegging kan evenwel uitwerking
hebben na een maand wanneer de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen
niet is nagekomen met de bedoeling AMMA VERZEKERINGEN te misleiden.
In geval van gedeeltelijke of totale opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering
betaalt AMMA VERZEKERINGEN het op de datum van inwerkingtreding van de opzegging,
opheffing of vermindering van de verzekering niet-gelopen gedeelte van de bijdrage terug aan
de verzekeringnemer, behoudens bijzondere gevallen.
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21. INDEPLAATSSTELLING - VERHAAL
Door het louter afsluiten van deze overeenkomst subrogeert de verzekerde AMMA
VERZEKERINGEN in alle rechten die kunnen uitgeoefend worden tegen derden die aansprakelijk
zijn voor de schade.
De indeplaatsstelling strekt zich onder meer uit tot de rechtsplegingsvergoedingen (en dit met
inbegrip van de kosten en honoraria van de advocaten), tot de gerechtskosten en, in de mate
van hun verhaalbaarheid, tot de kosten en honoraria van de deskundigen.
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN verhaal uitoefent tegen de aansprakelijke derde dan oefent
ze het verhaal ook uit voor de verzekerde, en dit voor het deel van de schade dat ze niet
vergoed heeft.
Indien de indeplaatsstelling door toedoen van de verzekerde of van de begunstigde geen
gevolg meer kan hebben ten voordele van AMMA VERZEKERINGEN kan ze van hen
terugbetaling eisen van de uitgekeerde vergoeding tot beloop van het geleden nadeel.
Wanneer AMMA VERZEKERINGEN tegenover de benadeelde derden tot tussenkomst gehouden
is, wanneer ze de excepties, nietigverklaringen en vervallenverklaringen die voortvloeien uit de
wet of uit de overeenkomst niet kan tegenstellen aan de benadeelde, heeft ze onafgezien van
elke andere vordering die ze kan uitoefenen het recht een verhaalsvordering in te stellen tegen
de verzekeringnemer en, indien daartoe reden bestaat, tegen een andere verzekerde dan de
verzekeringnemer en dit in de mate dat zij haar tussenkomst volgens de wet of de
verzekeringsovereenkomst had kunnen weigeren of verminderen.
22. AFSTAND VAN VERHAAL
AMMA VERZEKERINGEN doet afstand van verhaal – behalve in geval van kwaadwilligheid –
tegenover de verzekerden, hun ascendenten en descendenten, hun echtgen(o)t(e) en hun
verwanten in rechte lijn alsmede tegenover de personen die met hen samenwonen, hun gasten
en de leden van hun huispersoneel.
De afstand van verhaal heeft enkel uitwerking:
a) voor zover de aansprakelijke niet door een aansprakelijkheidsverzekering is gedekt;
b) voor zover de aansprakelijke zelf geen verhaal kan uitoefenen op elke andere aansprakelijke.
AMMA VERZEKERINGEN behoudt evenwel een recht van verhaal tegenover de verzekerden voor
zover zij op basis van de wet of van de verzekeringsovereenkomst haar tussenkomst had
kunnen weigeren of verminderen.
23. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, met name voor AMMA
VERZEKERINGEN in haar maatschappelijke zetel en voor de verzekerde op het in de
overeenkomst vermelde adres of op het achteraf aan AMMA VERZEKERINGEN meegedeelde
adres.
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Elke kennisgeving gebeurt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of
rechtverkrijgenden van de verzekerde zolang zij geen adresverandering aan AMMA
VERZEKERINGEN hebben meegedeeld.
Is er meer dan één verzekeringnemer die de overeenkomst ondertekend heeft, dan geldt elke
mededeling van AMMA VERZEKERINGEN aan één van hen ten opzichte van allen.
24. HIËRARCHIE VAN DE VOORWAARDEN
De speciale en bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en heffen ze op in
de mate dat zij ermee tegenstrijdig zouden zijn.
25. ALGEMENE BEPALINGEN
Geen enkele toevoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven
voorwaarden is geldig indien ze niet bekrachtigd werd door de handtekening van een directielid
of een gevolmachtigde.
26. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Betwistingen tussen partijen die betrekking hebben op de uitvoering van deze overeenkomst
vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
Deze overeenkomst wordt geregeld door de Belgische wet en meer bepaald door de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen en door de koninklijke besluiten betreffende de
jachtverzekering en rechtsbijstandverzekering of door elke andere geldende of toekomstige
regelgeving.
De dwingende bepalingen van de wetgeving zijn van toepassing op deze overeenkomst. Zij
vernietigen, vervangen of vervolledigen de voorwaarden die ermee strijdig zijn.
27. GESCHILLEN
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan gericht worden aan de Ombudsman van
AMMA VERZEKERINGEN – compliance@www.amma.be).
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan gericht worden aan de Ombudsman
Verzekeringen – www.ombudsman.as).
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in
te stellen.
28. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door ons
(hierna genoemd : ‘u’) wordt ingelicht over onderstaande punten :
-

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AMMA VERZEKERINGEN OV, met zetel
aan de Kunstlaan 39/1 in 1040 BRUSSEL (hierna genoemd : ‘wij’). Voor elke vraag over dit
onderwerp kunt u de gegevensbescherming verantwoordelijke contacteren op het adres:
dpo@amma.be.
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-

De persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden: beheer van
verzekeringen, debiteurenbeheer, klantenbeheer. De persoonsgegevens kunnen
daarenboven verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze diensten te
verbeteren.

-

De voornaamste juridische grondslag voor deze verwerking is de Wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen.

-

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwe
producten en diensten (direct marketing).

-

Wij kunnen uw persoonsgegevens overmaken aan onze verzekerings- en
herverzekeringspartners, met respect voor de hierboven vermelde doeleinden. In geen
enkel geval geven wij uw persoonsgegevens door aan andere derden.

-

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van uw
verzekeringsovereenkomsten, en nog langer dan tot op het einde van de overeenkomsten:
gedurende de wettelijke verjaringstermijn.

-

Wanneer alle wettelijke vereisten vervuld zijn, geniet u van het recht op toegang tot uw
persoonsgegevens en van het recht tot rechtzetting, van verwijdering, de beperking of het
verbod tot verwerking, het recht op overdraagbaarheid en het recht uw toestemming in te
trekken.

-

De noodzaak om persoonsgegevens te bezorgen kan, al naargelang van het geval, een
reglementaire of een contractuele basis hebben en kan het al dan niet afsluiten van een
overeenkomst bepalen. Het is verplicht ze te bezorgen. Het niet voldoen aan deze
verplichting of het weigeren tot verwerking van gegevens kan leiden tot een weigering of
de verbreking van de overeenkomst samen met de toepassing van de sancties voorzien in
de wet van 4 april 2014 in geval van vergetelheid of onjuistheid.

-

U hebt het recht een klacht neer te leggen bij de betrokken afdeling van AMMA
VERZEKERINGEN, bij de klachtendienst van AMMA (via compliance@amma.be) of bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

29. ORIGINELE TEKSTEN
Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de tekst of afwijking van de gedrukte of geschreven
voorwaarden is geldig indien zij niet bekrachtigd is door de handtekening van een directielid of
een gevolmachtigde van AMMA VERZEKERINGEN.
* * *
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