De aanvaarding en de tarifering van
de verzekering Rechtsbijstand

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 gegeven 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

RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN (Europaea Eagle - Europaea Falcon)

		
n
De schadestatistieken uit het verleden: de statistieken tonen aan dat het schadeverleden een invloed
			 heeft op de frequentie en de ernst van toekomstige schadegevallen.

n

RECHTSBIJSTAND GEBOUW (Europaea Fortress - Europaea Firewall)

		
n
De schadestatistieken uit het verleden: de statistieken tonen aan dat het schadeverleden een invloed
			 heeft op de frequentie of ernst van toekomstige schadegevallen.

Criteria die worden aangewend voor het bepalen van DE PREMIE /
OMVANG VAN DE WAARBORG:
RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN
Europaea Eagle

n

n

		
n

			

De samenstelling van het gezin: de gezinssamenstelling van de verzekeringsnemer heeft een invloed
op het aantal verzekerden in één contract en dus ook op de frequentie van de schadegevallen.
Het aantal woningen: in verhouding tot het aantal verzekerde woningen, verhoogt de kans op realisatie
van het risico.

Europaea Falcon
		
n
De samenstelling van het gezin: de gezinssamenstelling van de verzekeringsnemer heeft een invloed
		

op het aantal verzekerden in één contract en dus ook op de frequentie van de schadegevallen.
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n

RECHTSBIJSTAND GEBOUW (Europaea Fortress - Europaea Firewall)

De hoedanigheid van de verzekeringsnemer (eigenaar, huurder): dit wordt gerechtvaardigd door
het feit dat als de verzekeringsnemer eigenaar is, de verzekering een volledige dekking biedt in geval van
schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van een gedekt schadegeval. Als de verzekeringsnemer
		 huurder is, beperkt de dekking van het gebouw zich echter tot de schade ten gevolge van een
		 gedekt schadegeval waarvoor de verzekeringsnemer kan geacht worden aansprakelijk te zijn.
n
Het aantal woningen: in verhouding tot het aantal verzekerde woningen, verhoogt de kans op
		 realisatie van het risico.
n
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