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.
Individuele Levensverzekeringen
Baloise Insurance hanteert de volgende segmentatiecriteria die een impact kunnen hebben op de tarifering (T), de acceptatie (A)
en de omvang van de dekking (D):
Leeftijd: uw algemene gezondheidstoestand wordt beïnvloed door uw leeftijd. Ook uw overlijdenskans
stijgt naarmate u ouder wordt. De leeftijd die u hebt bij het afsluiten van uw overlijdensdekking en de
duurtijd van de overlijdensdekking zijn dus bepalend bij het vaststellen van de premies.

T

A

Gezondheidstoestand: om bij de risicobeoordeling eventuele afwijkingen van de normale overlevingskans te kunnen vaststellen, wordt bij het afsluiten van de overlijdensverzekering de gezondheidstoestand van de verzekerde geverifieerd. De verzekerde vult daarvoor een medische vragenlijst in.
Afhankelijk van de onderschrijvingsleeftijd en de hoogte van het te verzekeren overlijdenskapitaal
kunnen doktersverslagen en bijkomende medische onderzoeken gevraagd worden om alzo het risico
nauwgezetter te kunnen inschatten.
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Levensstijl: uw levensstijl kan een invloed hebben op uw BMI en op uw cholesterolwaarde. Indien deze
waarden goed zijn, dan hebt u een hogere levensverwachting wat de premiebepaling positief beïnvloedt.
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A

Omdat het algemeen geweten is dat niet-rokers gemiddeld langer leven dan rokers vragen wij in ons
verzekeringsvoorstel naar uw rookgedrag.

T

Indien u bepaalde risicovolle sporten beoefent, moet u ons dat melden. Onder bepaalde voorwaarden
kunnen wij u, bij het uitoefenen ervan, dekking verlenen.
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A

Beroep: wij moeten uw beroep kennen omdat bij specifieke risicovolle beroepen de kans op overlijden
door ongeval beduidend groter is dan gangbaar.

T

A

Hoogte van het verzekerde overlijdenskapitaal: de premie die u betaalt voor een dekking overlijden
dekt niet alleen het risico overlijden maar omvat ook de vaste beheerkosten. Indien u hogere overlijdenskapitalen verzekert, wegen in verhouding die beheerkosten minder door waardoor de premie
relatief goedkoper is.
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A

Woonplaats: wij hebben enkel een toelating om levensverzekeringen in België af te sluiten dus enkel verzekeringnemers die in België hun gewone verblijfplaats hebben, kunnen bij ons een verzekering afsluiten.
De betalingsfrequentie heeft een invloed op de hoogte van de premie.
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