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Bijzondere voorwaarden bij uw

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING JAGER
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WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN
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MIJN VERZEKERING
1.
2.
3.
4.

Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering Jager?
Wie is verzekerd?
In welke landen ben ik verzekerd?
Wanneer vergoedt de Onderlinge verzekeringsmaatschappij géén schade?
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WAAROM DEZE VOORWAARDEN
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Jaagt u en veroorzaakt u tijdens het jagen schade aan anderen, of aan
andermans spullen of dieren? En bent u aansprakelijk voor de schade? Met de
Aansprakelijkheidsverzekering Jager verzekert u zich tegen de schadevergoeding
die u dan moet betalen. Het gaat om een aanvullende verzekering. U kunt hem alleen
afsluiten naast onze Aansprakelijkheidsverzekering Particulier.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Aansprakelijkheidsverzekering Jager helder op een rij gezet.
Zo weet u waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt verwachten, en wij van u.
U vindt alle afspraken in deze 4 documenten:
1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld
hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.
2. Deze Bijzondere voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
Particulier. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de Onderlinge
verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij vergoeden.
De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms wijkt wat
in de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat. In dat geval gelden
de Bijzondere voorwaarden.
3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw
Aansprakelijkheidsverzekering Jager. En ook: de bijzondere afspraken die wij met u hebben gemaakt
over de verzekering. Wijkt dit af van wat er in de Algemene of Bijzondere voorwaarden staat?
Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’ en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?
• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan is dat de persoon die de verzekering afsluit, of de persoon die verzekerd is.
• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de
Aansprakelijkheidsverzekering Jager heeft afgesloten.
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MIJN VERZEKERING
1. WAT VERZEKER IK MET DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING JAGER?
•
•
•

U verzekert zich tegen schade waarvoor u aansprakelijk bent en die u veroorzaakt tijdens het jagen
met een geweer. Of tijdens het schieten op kleiduiven.
Het gaat om schade aan spullen, gebouwen of dieren van anderen. Of om letsel aan personen.
U bent alleen verzekerd als u een jachtakte heeft. En alleen als u de schade veroorzaakt tijdens
de jacht. Die jacht moet gericht zijn op faunabeheer of schadebestrijding. Bijvoorbeeld: u jaagt op
ganzen omdat er een overschot aan ganzen is. Of: u jaagt op wilde zwijnen om te voorkomen dat de
populatie te groot wordt.

2. WIE IS VERZEKERD?
•

U bent verzekerd, als houder van een jachtakte.

3. IN WELKE LANDEN BEN IK VERZEKERD?
•

U bent in Nederland en Europa verzekerd.

4. WANNEER VERGOEDT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ GÉÉN SCHADE?
•

Naast de situaties die staan genoemd in de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier vergoeden wij
ook geen schade in de volgende situaties:
u houdt zich niet aan de verplichtingen die in de Wet Natuurbescherming staan; met name
de artikelen 3.26 en 3.27. U bent bijvoorbeeld niet bezig met faunabeheer of u veroorzaakt
wildschade
u veroorzaakt schade aan de spullen van uw gezinsleden
u veroorzaakt opzettelijk schade
u veroorzaakt schade die, als deze verzekering niet bestond, zou zijn verzekerd onder een andere
aansprakelijkheidsverzekering. Of schade die wordt vergoed op basis van een wet.
nationale of internationale regelgeving verbiedt het ons om schade aan u te vergoeden.
Of aan iemand voor wie u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege de Sanctiewet: personen,
organisaties en landen die mensenrechten of internationaal recht schenden, kunnen op een
sanctielijst terechtkomen. Staat u of degene aan wie wij de schade moeten betalen op deze lijst,
dan mogen wij geen schade uitbetalen.

Let op!
Is een van de bovenstaande situaties van toepassing, maar zijn wij wettelijk verplicht om de
schade tóch te vergoeden? Dan moet u de schadevergoeding aan ons terugbetalen.
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