Vooraleer wij u als verzekeraar een polis aanbieden, kijken we naar het te verzekeren risico. Dat bepaalt of we u een
polis kunnen aanbieden en aan welke voorwaarden. Daarvoor gebruiken we een aantal criteria, die we segmentatiecriteria noemen. We lichten u op een duidelijke en begrijpelijke manier toe waarom we die gebruiken. Dit in lijn met de
verplichting van artikel 45 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014.

SEGMENTATIECRITERIA OVERLIJDENSDEKKING
Criteria die van toepassing zijn bij de acceptatie, de tarifering en de omvang van de overlijdensdekking:

LEEFTIJD
Hoe ouder u als verzekerde bent op het moment dat u een overlijdensdekking onderschrijft, hoe groter de sterftekans tijdens de
looptijd ervan.

G E Z O N D H E I D S TO E S TA N D
We brengen uw medisch verleden en uw huidige medische toestand in kaart om de sterftekans tijdens de looptijd van de overlijdensdekking correct te kunnen inschatten. Dat doen we aan de hand van een gezondheidsverklaring of medische vragenlijst. Uw leeftijd op
het moment dat u de overlijdensdekking onderschrijft en het verzekerd kapitaal bepalen of een gezondheidsverklaring of een medische
vragenlijst van toepassing is.

Criteria die van toepassing zijn bij de acceptatie en de tarifering van de overlijdensdekking:

ALCOHOLG E B R U I K
Overmatig alcoholgebruik verhoogt de sterftekans.

DRUGGEBRUIK
Druggebruik verhoogt de sterftekans.

Criteria die alleen van toepassing zijn bij de tarifering van de overlijdensdekking:

BEROEPSACTIVITEITEN EN VRIJETIJDSBESTEDING
Als u als verzekerde gevaarlijke activiteiten uitoefent op professioneel vlak of in uw vrije tijd, verhoogt dat de sterftekans tijdens de
looptijd van de overlijdensdekking.

ROOKGEDRAG
Roken verhoogt de sterftekans.
Deze segmentatiecriteria zijn van toepassing voor overlijdensdekkingen in de volgende levensverzekeringen:
•
•
•
•
•

Schuldsaldoverzekering op 1 hoofd
Schuldsaldoverzekering op 2 hoofden
Tijdelijke verzekering overlijden
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