Segmentatiecriteria
Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval, en hier een correcte premie tegenoverstellen. Daarvoor gebruiken wij objectieve criteria zowel in onze acceptatie (A) (willen we uw risico verzekeren
en zo ja, op welke manier), in onze tarifering (T) (voor welke premie willen we uw risico verzekeren) als bij het bepalen van
de omvang van onze dekking (D) (maximaal verzekerde bedragen, overeengekomen of toegepaste vrijstellingen, uitgesloten
risico’s (voorafbestaande toestand), …). U vindt deze terug op ons verzekeringsvoorstel.
Artikel 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen voorziet dat wij u een overzicht geven van onze
segmentatiecriteria voor de verzekeringen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorrijtuigen, Brand Woning,
BA Privéleven en de individuele levensverzekeringen.
Uw bemiddelaar kent deze criteria. Hij zal u helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons verzekeringsvoorstel met
betrekking tot deze criteria. U moet ons achteraf ook op de hoogte brengen van elke wijziging.
De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven
Baloise Insurance hanteert volgende segmentatiecriteria die een impact kunnen hebben op de tarifering (T), de acceptatie (A)
en de omvang van de dekking (D):
Verzekering BA Privéleven (familiale verzekering)
Enkel verzekeringnemers die hun domicilieadres in België hebben, kunnen bij ons een verzekering
afsluiten.

A

De leeftijd van de verzekeringnemer en van de partner.

T

De samenstelling van het gezin.

T

Paarden: tot 2 paarden automatisch begrepen in de dekking. Uitbreiding kan tot maximaal 10 paarden,
rekening houdend met de uitgevoerde activiteit.

T

A

BA Jacht. De activiteit uitgeoefend door de verzekeringnemer gelinkt aan de jacht: hoedanigheid van
jager-schutter, aansteller van een jachtwachter of inrichter van jachtpartijen waarbij het aantal jachtpartijen en het aantal geweren een rol spelen.

T

A

BA Pleziervaart. Hoofdverblijfplaats: België − Territorialiteit (vaargebied) − Bepaalde kenmerken van
het vaartuig: zoals de aard, het vermogen en de lengte.

T

A

BA voor evenementen. Onder andere het aantal deelnemende personen, de aard van de activiteiten,
de omvang en de duur van het evenement evenals het gebruikte materiaal.

T

A

Het schadeverleden is een belangrijk element bij de onderschrijving.

T

A

De nieuwe schadegevallen kunnen een invloed hebben op de voorwaarden voor het al dan niet
behouden van de polis en/of op de evolutie van de premie.

T

A

Ook verzwarende omstandigheden kunnen de aanvaarding van het risico en de bepaling van de premie
beïnvloeden. Voorbeelden: ongeval veroorzaakt in dronken toestand, opzettelijke of frauduleuze
schade, eerdere recente opzegging wegens niet-betaling van de premie, …

T

A

Andere specifieke verzekeringen BA
D

D

In het algemeen

D
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Keuzewaarborg Rechtsbijstand
U kunt aanvullend een basiswaarborg Rechtsbijstand afsluiten die wij aanbieden voor rekening van Euromex nv.
In Privéleven en andere specifieke verzekeringen hanteert Euromex dezelfde segmentatiecriteria als
Baloise Insurance.
Deze keuzewaarborg van Euromex vervalt wanneer Baloise Insurance ervoor opteert geen waarborg
te verlenen voor de verzekering BA.

T

A

D

A

D
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