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Onze segmentatiecriteria zijn het resultaat van statistische studies. Uit deze studies blijkt dat het aantal en/
of de ernst van de schadegevallen een direct verband vertoont met kenmerken die te maken hebben met 
de persoon en/of het verzekerde goed. Deze kenmerken maken het mogelijk om te bepalen welk risico elke 
te verzekeren persoon en/of goed vertegenwoordigt. Naargelang het risiconiveau in termen van frequentie 
of kostprijs van de schadegevallen, aanvaardt AXA al dan niet het risico en stelt het gepaste tarief op.
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ACCEPTATIECRITERIA
De volgende criteria worden in aanmerking genomen voor de acceptatie van de dekking BA privéleven en zijn opties.

BA PRIVELEVEN

 ■ Schadeverleden: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat statistieken aantonen dat het schadeverleden een 
invloed heeft op de frequentie of ernst van toekomstige schadegevallen.

 ■ Negatieve antecedenten: als een kandidaat-verzekeringnemer of het te verzekeren goed bij één of meer van de volgende 
hypotheses betrokken was, dan hebben we vastgesteld dat de frequentie van de schade en de kostprijs ervan hoog zijn. 
Dat kan een weigering tot verzekering verklaren: bijvoorbeeld in geval van opzettelijke schade, fraude of achterhouding 
van informatie, niet-betaling van de premie, …

RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN, BA PAARD, OPTIE PREMIUM

 ■ De acceptatie van deze dekkingen is onderworpen aan het afsluiten van de waarborg BA privéleven. Wij hanteren geen 
specifieke accepatatiecriteria voor deze dekkingen.

BA PAARD

 ■ Om deze BA te verzekeren, dient men eigenaar van een paard te zijn.

SCHADE AAN PAARDEN

 ■ Rijpaarden (en pony’s) waarvan u eigenaar bent en met een maximale waarde van 15 000 euro zijn verzekerbaar.

BA GEBOUW 

 ■ De BA vanwege eigendom van grond van meer dan 5 hectare is verzekerbaar.
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CRITERIA VOOR DE TARIFERING EN OMVANG VAN DE DEKKING
Bovenop de hogergenoemde acceptatiecriteria, worden de volgende criteria in aanmerking genomen voor de berekening 
van de verzekeringspremie van de dekking BA privéleven/RB privéleven/BA paard, evenals voor het vastleggen van de 
omvang van de waarborgen of de dekkingen. Ons doel bestaat erin een premie te bepalen die rekening houdt met het 
voorgelegde risico en de schade die wij zouden moeten vergoeden. Onderstaande elementen zijn medebepalend voor de 
premieberekening:

BA PRIVELEVEN, RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN

 ■ De gezinsstatus: de verklaring voor dit criteria is dat statistisch gezien de frequentie of de ernst van de schadegevallen 
verschilt naargelang de samenstelling van het gezin en het aantal personen in het contract verzekerde personen.

 ■ De leeftijd van de verzekeringnemer: de verklaring voor dit criterium is dat statistisch gezien de frequentie of de ernst van 
de schadegevallen verschilt naargelang de leeftijd van de door het contract verzekerde personen.

 ■ De onderschrijving gecombineerd met de waarborg brand: dit criterium houdt rekening met de daling van de 
beheerskosten van een gecombineerde polis en de complementariteit van de waarborg in het kader van de BA gebouw 
verzekerd in de basiswaarborg van de woonverzekering.

OPTIE PREMIUM 

 ■ De gezinsstatus: de verklaring voor dit criteria is dat statistisch gezien de frequentie of de ernst van de schadegevallen 
verschilt naargelang de samenstelling van het gezin en het aantal personen in het contract verzekerde personen.

BA GEBOUW

 ■ De oppervlakte van het terrein: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat hoe groter het terrein, hoe groter het 
risico dat er zich een schadegeval voordoet waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld.

BA PAARD, SCHADE AAN PAARDEN

 ■ Het aantal paarden: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat de aanwezigheid van paarden schade kan 
veroorzaken waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld.

SCHADE AAN PAARDEN

 ■ De waarde van elk paard: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat, hoe hoger de waarde van elk te 
verzekeren paard, hoe hoger de eventuele schadevergoeding die moet worden betaald indien een paard bij een verzekerd 
schadegeval gewond raakt of omkomt.



AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke 
zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) • www.axa.be • Tel.: 02/678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7665 - 0921 • V.U.: G. Uytterhoeven,  
AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).

www.axa.be

facebook.com/AXABelgium

twitter.com/AXAinBelgium

youtube.com/AXAcomBelgium

instagram.com/AXABelgium


