Segmentatie is een techniek die we gebruiken om het risicoprofiel van de klant te bepalen.
De techniek is gebaseerd op criteria die het resultaat zijn van statistische studies die de link leggen
tussen het aantal schadegevallen en/of de ernst ervan en de kenmerken van een persoon en/of
goed.
Op die manier wordt een risicoprofiel opgesteld voor alle te verzekeren personen en/of goederen.
Vervolgens baseren we ons op dit profiel om een dossier te weigeren of te aanvaarden en ook om
de premie en de verzekeringsvoorwaarden te bepalen.
Om de transparantie voor de consumenten* te verzekeren, publiceren we de segmentatiecriteria
die we gebruiken voor de volgende contracten:

P&V Verzekeringen Leven, Overlijden en de
bijkomende waarborgen
Om te kunnen bepalen of en aan welk tarief we u een verzekering overlijden,
arbeidsongeschiktheid of overlijden door ongeval kunnen aanbieden, passen we de
volgende criteria toe:
Leeftijd
De kans op overlijden neemt toe met de leeftijd. Daarom heeft uw leeftijd op het moment
dat u de polis wenst te ondertekenen een invloed op de dekking die wij u kunnen
aanbieden, evenals op de premiehoogte.
Levensstijl (tabaksgebruik, risicovolle hobby’s) en beroep
Uw levensstijl is bepalend voor de risico’s die u loopt en heeft daarom invloed op de
dekking die wij u kunnen aanbieden, evenals op de premiehoogte.
Als u rookt, wordt hiervoor een bijkomende premie aangerekend. Daarnaast kan een
bijkomende premie worden aangerekend wanneer u een gevaarlijk beroep of risicovolle
hobby’s beoefent.
Gezondheidstoestand
Uw huidige gezondheidstoestand geeft een indicatie van uw verdere levensverwachting.
Daarom kan dit een invloed hebben op de dekking die wij u kunnen aanbieden, evenals
op de premiehoogte.

Segmentatie

P&V Levensverzekeringen voor Particulieren

In de praktijk moet u om een contract te onderschrijven een reeks vragen
beantwoorden. Deze vragen worden verzameld op één document: het
verzekeringsvoorstel. Op basis van uw antwoorden kunnen wij de
verzekeringsvoorwaarden en de premie bepalen.
Om onaangename verrassingen te vermijden, antwoordt u best correct en volledig
op de verschillende vragen. Als er wijzigingen optreden in de loop van het contract,
dan vragen we u ook om deze zo snel mogelijk aan ons te signaleren.
* Een consument is een natuurlijke persoon die een verzekering koopt voor privédoeleinden.
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