De aanvaarding en de tarifering
van de verzekering BA Privéleven

Onze segmentatiecriteria zijn het resultaat van statistische studies. Uit de analyse van deze studies blijkt dat het
aantal en / of de ernst van de schadegevallen een rechtstreeks verband heeft met kenmerken die te maken hebben
met de verzekerde persoon en / of het verzekerde goed. Deze verschillende gegevens maken het mogelijk om te
bepalen welk risiconiveau de te verzekeren persoon en / of het te verzekeren goed vertegenwoordigt.

Criteria die worden aangewend bij DE AANVAARDING van het risico:
n

n

De woonplaats van de verzekeringnemer: krachtens de algemene voorwaarden van Generali is de
aanvaarding alleen mogelijk wanneer de verzekeringsnemer in België gedomicilieerd is.
De schadestatistieken uit het verleden: de statistieken tonen aan dat het schadeverleden een invloed heeft
op de frequentie of de ernst van toekomstige schadegevallen.

Criteria die worden aangewend voor het bepalen van DE PREMIE /
OMVANG VAN DE WAARBORG
n

n

De samenstelling van het gezin- het familiale statuut: de gezinssamenstelling van de verzekeringsnemer
heeft een invloed op het aantal verzekerden in één contract en dus ook op de frequentie van de schadegevallen.
De leeftijd van de verzekeringsnemer: dit criterium vloeit voort uit de statistische vaststelling dat de leeftijd
van de verzekeringsnemer een invloed heeft op de frequentie van de schadegevallen.
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