segmentatiecriteria
diverse BA’s
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.

Acceptatiecriteria
De volgende criteria worden in aanmerking genomen voor de acceptatie van een van de hierna
vermelde waarborgen diverse BA’s:

BA PLEZIERVAART, BA PLEZIERVAART SCHADE EN DIEFSTAL,
BA JACHT, BA TIJDELIJKE ACTIVITEITEN




Schadeverleden: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat uit statistieken
blijkt 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, …

BA PLEZIERVAART



Zijn toegelaten, vaartuigen met volgende kenmerken:
o
o
o
o

Afmetingen: 15 m globaal gerekend
Vermogen van max. 300 CV DIN voor jetskis, 800 CV DIN voor andere motorboten
Zeiloppervlakte van max. 150 m² spinnaker niet meegerekend
Maximumcapaciteit van 10 personen.

BA PLEZIERVAART SCHADE EN DIEFSTAL



Zijn toegelaten, vaartuigen met volgende kenmerken
o
o
o
o
o

o

Afmetingen: 15 m globaal gerekend
Vermogen van max. 300 CV DIN voor jetskis, 800 CV DIN voor andere motorboten
Zeiloppervlakte van max. 150 m² spinnaker niet meegerekend
Maximumcapaciteit van 10 personen
Maximaal 5 jaar oud; deze grens werd afgeschaft voor de dekking
van de lichtingskosten mits voorlegging van foto’s die de goede staat
van de boot aantonen
Maximumwaarde van 50.000 euro.

BA JACHT



De verzekering voldoet aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 15 juli 1963 tot
instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het dragen van
jachtwapens of het verkrijgen van een jachtvergunning en van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 25 april 2014.

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 een van de hierna vermelde
waarborgen diverse BA’s, evenals voor het vastleggen van de omvang van de waarborgen

of 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 deze berekening:

BA PLEZIERVAART






Voor een motorboot, het vermogen in pk DIN: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het
feit dat hoe hoger het vermogen, hoe sneller de boot, en hoe moeilijker om hem te
besturen, en hoe hoger de frequentie of de ernst van de schadegevallen.
Voor een zeilboot zonder motor, de zeiloppervlakte in m²: dit criterium wordt
gerechtvaardigd door het feit dat hoe groter de zeiloppervlakte , hoe sneller de boot, en
hoe moeilijker om hem te besturen, en hoe hoger de frequentie of de ernst van de
schadegevallen.
Voor een zeilboot met motor, de hoogste premie volgens de hogergenoemde criteria.

BA PLEZIERVAART SCHADE EN DIEFSTAL



De verzekerde waarde: hoe hoger de waarde van de boot, hoe ernstiger het schadegeval
kan zijn.

BA JACHT




Voor een jager-schutter is er geen kenmerkend criterium.
Voor een eigenaar of huurder van een jachtterrein, leider of organisator van jachtpartijen
is de premie proportioneel de frequentie en omvang van de jachtpartijen.

BA TIJDELIJKE ACTIVITEITEN





Het type activiteit (bal/fancy fair…): dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat
onze tarifering afgestemd is op de omvang en het potentiële gevaar van de aanverwante
verzekerde activiteiten zoals:
o oplaten van ballonnetjes
o aanwezigheid van wimpels, slingers en andere decoratie
o springkasteel
o schietbaan(-banen) voor boogschieten of buksschieten
o …
Het aantal deelnemers: dit criterium wordt gerechtvaardigd door het feit dat hoe groter
het aantal deelnemers, hoe groter de ernst en omvang van het schadegeval.



Het type omgeving (openlucht, zaal, tent):



o het risico is groter in zaal dan in openlucht
o het risico is groter in tent dan in zaal
De duur van de activiteit: hoe langer, hoe groter de blootstelling aan het risico
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