
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
  
Informatie document over het verzekeringsproduct
Onderneming : Baloise Belgium Product: Verzekering BA Jacht 

Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen 
zijn niet exhaustief. Gelieve voor alle bijkomende informatie wat b etreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en 
van de verzekerde de algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

Verplichte verzekering voor de jager, schutter of drijfjachtorganisator. Deze is vereist om een jachtlicentie of een vergunning tot 
wapendracht te krijgen. Deze verzekering dekt hun burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van hun jachtactiviteiten.  

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Verzekering "Genoemde gevaren" 

 Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van jager 
of schutter en resulterend uit het dragen en het gebruiken van 
wapens tijdens een jacht of drijfjacht 

 Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van jager of 
schutter, volgend uit het transport van wapens van of naar de 
locaties voor een jacht of drijfjacht

 Schade veroorzaakt door de jachthonden die de verzekerde 
begeleiden tijdens de jas en op de heen- en terugweg

 Bewust veroorzaakte schade 

 Schade die volgt op de staat van dronkenschap, alcohol-
vergiftiging of een analoge toestand

 Schade als gevolg van duidelijk stoutmoedige of manifest 
gevaarlijke handelingen 

 Schade die wordt veroorzaakt als gevolg van actieve deelname 
aan risico’s, weddenschappen of uitdagingen

 Het verkeersrisico dat het voorwerp is van de wetgeving op 
de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake 
motorvoertuigen 

 Schade veroorzaakt door de oorlogsfeiten of -machines, door 
burgeroorlogen, stakingen, rellen, terreurdaden of andere 
collectief geïnspireerde gewelddaden 

 Schade die verband houdt met het nucleaire 

 Schade aan personeelsleden van de verzekeringnemer, wanneer 
de wetgeving op het herstel bij arbeidsongevallen voor hen 
geldt 

 Schade veroorzaakt aan oogsten en aanplantingen als ze niet 
het gevolg zijn van gebruik van vuurwapens

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! De dekking blijft beperkt tot de voorziene bedragen in de bijzondere voorwaarden 

! De reddings- en bergingskosten boven het totale verzekerde bedrag zijn beperkt tot:

- € 495.787,05 wanneer het totale verzekerde bedrag kleiner dan of gelijk is aan € 2.478.935,25;

- € 495.787,05 plus 20 % van het gedeelte van het totale verzekerde bedrag tussen € 2.478.935,25 en € 12.394.676,24;

- € 2.478.935,25 plus 10 % van het gedeelte van het totale verzekerde bedrag boven € 12.394.676,24 met een maximum van € 9.915.740,99 als interesten en 
kosten;

Deze bedragen zijn verbonden met de index van de consumptieprijzen, met als basisindex deze van november 1992, namelijk 113,77 (basis 100 in 1988).

! De maatschappij komt tussenbeide tot de verzekerde bedragen, na aftrek van alle contractuele vrijstellingen, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden
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Waar ben ik gedekt?

 De verzekering is geldig in België

 De verzekering is geldig in Europa (behalve in Frankrijk) indien dit specifiek vermeld is in het contract

Wat zijn mijn verplichtingen?

 Alle omstandigheden leveren die bekend zijn of die redelijkerwijze moeten worden beschouwd als element om het risico te evalueren 

  Melding maken van nieuwe omstandigheden of wijzigingen die van aard zijn om het risico gevoelig en duurzaam te verergeren

 Elk schadegeval zo snel mogelijk en uiterlijk 8 dagen na het plaatsvinden ervan schriftelijk aangeven

 Zonder verwijl alle nuttige inlichtingen leveren en de gestelde vragen beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval vast te stellen

 Onmiddellijk elke ondernomen reddings- of bergingsmaatregel meedelen

 Elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling overmaken zodra ze betekend werd

 Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te milderen

 Zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, elke transactie, elke regeling van schade, elke belofte tot schadevergoeding, elke betaling zonder  
onze schriftelijke toestemming

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 mogelijk tegen  
bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

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

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: Postho�rug 16, 2600 Antwerpen, België – Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – (BTW BE) 0400.048.883 – BE31 4100 0007 1155 – KREDBEBB


