CRITERIA SEGMENTATIE
TARIFERING & ACCEPTATIE Euromex NV
Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval en er een
correcte premie tegenover zetten. Bij het accepteren van risico’s, het tariferen en het bepalen van de
omvang van de dekking baseren wij ons op objectieve criteria.
Artikel 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen voorziet dat wij u een overzicht geven
van onze segmenteringscriteria voor de polissen die particuliere risico’s verzekeren.
Uw makelaar kent deze criteria. Hij zal u helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons
verzekeringsvoorstel. U moet ons achteraf op de hoogte brengen van elke wijziging.

Specifiek productgebonden criteria voor de tarifering van een aangeboden
risico
De beslissing tot het aanvaarden van een risico kan worden beïnvloed door:











de ligging van de hoofdverblijfplaats
Het ontbreken van een Belgisch facturatieadres kan een reden zijn om geen verzekeringsaanbod te
formuleren.
het schadeverleden
De schadebeperkende maatregelen genomen door een vorige verzekeraar kunnen een reden zijn om
geen of een aangepast verzekeringsaanbod te formuleren. Idem voor veroordelingen in het
verleden.
het beroep van de verzekeringsnemer of de andere verzekerden
Een specifiek beroep kan een reden zijn om geen verzekeringsaanbod te formuleren.
de omstandigheden medegedeeld door een kandidaat-verzekerde in toepassing van artikel 58
(mededelingsplicht)
De risicoverzwarende omstandigheden kunnen een reden zijn om geen verzekeringsaanbod te
formuleren of om een aangepast verzekeringsaanbod voor te stellen.
de andere omstandigheden die moeten meegedeeld worden omdat ze op korte termijn
redelijkerwijze tot een beroep op de waarborg kunnen leiden (een ‘nakend” geschil, een te
verwachten juridische (re)actie van of tegen een derde, …)
De risicoverzwarende omstandigheden kunnen een reden zijn om geen verzekeringsaanbod te
formuleren of om een aangepast verzekeringsaanbod voor te stellen.
De lengte en het motorvermogen van het vaartuig
De lengte en het motorvermogen van het vaartuig kunnen een reden zijn om geen
verzekeringsaanbod te formuleren of om een aangepast verzekeringsaanbod voor te stellen.
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Algemene criteria voor de tarifering van een aangeboden product



Er kan een gewijzigd tarief voorgesteld worden afhankelijk van de gewenste betaalwijze van de
premie
Gefractioneerde premiebetaling kan aanleiding geven tot een meerprijs.

Specifieke productgebonden criteria voor de tarifering van een
aangeboden risico


de risico’s van het verkeer
- de aard en het aantal motorrijtuigen
- de hoedanigheid (houder of eigenaar) van de verzekeringnemer en van de verzekerde
- de omvang van de gewenste waarborg(en)
De meegedeelde informatie is bepalend voor het tarief.



de risico’s met betrekking tot het privéleven
- het aantal inwonende minderjarige kinderen
- het aantal hobbypaarden
- de omvang van de gewenste waarborg(en)
- arbeidscontract(en) in de buurlanden
De meegedeelde informatie is bepalend voor het tarief.



de risico’s met betrekking tot onroerende goederen
- de bestemming van het onroerend goed
- de waarde van het onroerend goed
- de omvang van de gewenste waarborg(en)
- de omvang/grootte van het onroerend goed
De meegedeelde informatie is bepalend voor het tarief.
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