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segmentatiecriteria
levensverzekeringen
Bij het afsluiten van een levensverzekeringscontract, passen de verzekeringsmaatschappijen segmentatiecriteria toe. Deze hebben een invloed op zowel de toegang
tot de verzekering als op de premiebepaling, de kosten, rentetarieven en het niveau van
de dekking. Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria die AXA Belgium
hanteert in het kader van de particuliere levensverzekeringen. Deze criteria worden
bepaald door het producttype. De meeste van de hieronder vermelde criteria kunnen op
zich of in combinatie met een of meer andere segmentatiecriteria een impact hebben
op zowel de aanvaarding (toegang tot de verzekering) als op de tarifering (premies,
kosten en tarieven) en het niveau van de dekking. De uitzonderingen worden hierna
opgesomd.
Bij het afsluiten van een product van AXA Belgium, worden de specifieke – voor dat
product in voege zijnde - segmentatiecriteria u meegedeeld in de bijzondere
voorwaarden.
Volgende criteria zijn mogelijk:
De leeftijd van de verzekerde, omdat statistisch gezien de kans op overlijden toeneemt
naarmate men ouder wordt.
Het feit of de verzekerde rookt of niet, omdat statistisch gezien de kans op overlijden
tijdens de waarborg groter is voor een roker.
Het kapitaal, omdat de beheerskosten voor een groter kapitaal relatief gezien minder
zwaar doorwegen dan voor een kleiner kapitaal. Dit criterium heeft enkel een invloed op
de tarifering.
De gezondheidstoestand, meer in het bijzonder het bestaan van een medische
aandoening (ziekte, handicap, syndroom, gezondheidsklacht of gevolg van een ongeval),
omdat het risico op overlijden tijdens de waarborg verhoogd kan zijn.
Beoefening van bepaalde sportactiviteiten (vb. alpinisme, gevechtsporten,
parachutespringen…), indien zij het risico op overlijden verhogen.
Beroep, indien dit het risico op overlijden verhoogt (vb. werk op meer dan 4 meter
hoogte, manipulatie van explosieve stoffen...).
Verblijf in het buitenland, indien de regio waarin u verblijft (zelfs tijdelijk) het risico op
overlijden verhoogt (vb. ten gevolge van onlusten, oorlog, epidemie…).
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Het niveau van dekking van een onderliggende lening. AXA Belgium wil, om commerciële
redenen, haar klanten aanmoedigen om hoge dekkingen aan te vragen (vb.
schuldsaldoverzekering die 100% van de lening dekt).
Dit criterium heeft enkel een invloed op de tarifering.
Indien u bijkomende vragen heeft in verband met deze segmentatiecriteria, dan kunt u steeds
terecht bij uw verzekeringstussenpersoon.

