SEGMENTATIECRITERIA HOSPITALISATIEVERZEKERING
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.
In lijn met de verplichting van artikel 45 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 publiceren we de
segmentatiecriteria die we gebruiken op het vlak van acceptatie (A), tarifering (T) en omvang van de dekking (D).
Met andere woorden: onder welke voorwaarden wij u al dan niet een verzekering aanbieden, welke premie u
daarvoor betaalt en hoe u verzekerd bent.

SEGMENTATIECRITERIA

A T D

M E D I S CH E VOORG E S CH I E D E N I S
Uw huidige gezondheidstoestand geeft een indicatie van de toekomstige medische kosten die wij kunnen
verwachten nadat u de polis hebt ondertekend. Daarom kan die een invloed hebben op de polissen die wij u kunnen
aanbieden.

x

L E E F T I JD
De kans op belangrijke medische kosten neemt toe naarmate u ouder wordt. Daarom heeft uw leeftijd op de
jaarlijkse vervaldag een invloed op de premie.
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WOONPLAATS
De erelonen die ziekenhuizen aanrekenen verschillen per regio. Voor een bepaalde ingreep in een bepaalde regio
kunnen die erelonen een veelvoud zijn van de erelonen voor dezelfde ingreep in een andere regio. De tussenkomst
voor de erelonen wordt in een aantal ziekenhuizen beperkt tot maximum 200% van de tussenkomst van de
mutualiteit. Aangezien de meeste patiënten opteren voor een ziekenhuis in de buurt van de woonplaats, kan uw
woonplaats een invloed hebben op de dekking van uw contract.
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