OVERLIJDENSVERZEKERINGEN
Segmentatiecriteria
Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse in onze verzekeringen!
Zowel voor de aanvaarding van uw verzekering als voor de premie en waarborgen willen we het risico correct
kunnen inschatten. Dat doen we aan de hand van segmentatie, een techniek om uw risicoprofiel te bepalen.
Zo hanteren we 3 soorten criteria om de voorwaarden van uw individuele overlijdensverzekering af te bakenen:
>
>
>

acceptatiecriteria (AC): om te evalueren of we het risico kunnen aanvaarden of niet

criteria van omvang van de waarborg (OC): om de omvang van de toegekende waarborgen te bepalen
tariferingscriteria (TC): om het tarief te berekenen afgestemd op uw situatie

Hieronder ziet u in detail welke criteria gelden voor elke overlijdensverzekering. Daarbij willen we u zo transparant mogelijk
informeren.
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VOOR DE OVERLIJDENSVERZEKERINGEN
•

Belfius Home Credit Protect

•

Belfius Business Credit Protect

•

Belfius Gift Protect

•

Belfius Life Protect

CRITERIA
Uw leeftijd
De kans op overlijden neemt voor iedereen met de jaren toe. Als u uw verzekering wil
afsluiten, kan uw leeftijd een rol spelen bij uw aanvraag. Zowel voor de aanvaarding als voor
het premiebedrag.
Uw gezondheidstoestand
Ook uw huidige gezondheidstoestand is een criterium. Ze kan ons een indicatie geven van
uw levensverwachting en mogelijk overlijdensrisico. Daarom kan dit invloed hebben op de
aanvaarding, de grootte van uw waarborg en uw premiebedrag.
Uw beroep en/of de sporten die u beoefent
Hetzelfde geldt voor uw beroep en/of bepaalde gevaarlijke sporten die u beoefent. We
houden er rekening mee voor de aanvaarding van uw verzekeringsaanvraag, de grootte van
uw waarborg en uw premiebedrag.
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Een verblijf in het buitenland
Een verblijf in het buitenland op een bepaalde plek kan impact hebben op uw
gezondheidstoestand, levensverwachting en mogelijk overlijdensrisico. Daarom telt dit
criterium mee voor de aanvaarding, de grootte van uw waarborg en premiebedrag.
Roken of niet roken
Uw keuze om al dan niet te roken kan bepaalde gevolgen hebben. Mogelijk heeft dit invloed
op de aanvaarding, de grootte van uw waarborg en uw premiebedrag.
Uw verzekerde kapitaal
Hoe groter uw verzekerde kapitaal, hoe grondiger de medische formaliteiten. Zo krijgen we
een beter zicht op uw gezondheidstoestand en kunnen we uw mogelijk overlijdensrisico
beter inschatten. Daardoor kunnen we onze tarieven ook beter afstemmen op uw
verzekerde kapitaal. De respectieve kosten voor het beheer van aanzienlijke kapitalen zijn
lager ten opzichte van meer bescheiden kapitalen.
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VOOR DE OVERLIJDENSVERZEKERINGEN
•

Belfius Credit Cover

•

Belfius Line Protect

CRITERIA
Uw leeftijd
De kans op overlijden neemt voor iedereen met de jaren toe. Uw leeftijd kan een rol spelen
voor de aanvaarding, als u uw verzekering wil afsluiten.
Uw gezondheidstoestand
Uw huidige gezondheidstoestand kan ons een indicatie geven van uw levensverwachting en
toekomstig overlijdensrisico. Daarom kan dit meespelen voor de aanvaarding en de grootte
van uw waarborg die we u kunnen aanbieden.
Uw beroep en/of de sporten die u beoefent
De grootte van uw verzekerde kapitaal en de looptijd van uw contract hebben invloed op uw
premiebedrag omwille van de directe link met het te verzekeren risico.
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VOOR DE OVERLIJDENSVERZEKERINGEN
•

Belfius Uitvaartverzekering

CRITERIA
Uw leeftijd
Het overlijdensrisico neemt toe naarmate u ouder wordt. De kans bestaat dat de totale
premies die u betaalt, niet zullen volstaan om het risico dat wij als verzekeraar lopen,
voldoende te dekken.
Omdat het overlijdensrisico met de jaren toeneemt, is uw leeftijd op het moment dat u deze
verzekering wil afsluiten van belang voor de aanvaarding van uw aanvraag. Dit heeft ook
invloed op uw premiebedrag omwille van de directe link met het te verzekeren risico.
Uw gezondheidstoestand
Uw gezondheidstoestand bij uw verzekeringsaanvraag of bij een kapitaalsverhoging kan ons
een indicatie geven van uw levensverwachting en mogelijk overlijdensrisico. Daarom kan dit
invloed hebben op de aanvaarding
Mogelijke doodsoorzaak
Het is mogelijk dat we u een vragenlijst voorleggen of een medisch onderzoek vragen.
In sommige gevallen is er daarom een wachttijd van 2 jaar voorzien, zoals vermeld in de
algemene voorwaarden van de polis. Dit kan invloed hebben op de grootte van de waarborg
die we u kunnen aanbieden.
Uw beroep of de sporten die u beoefent
Uw beroep of bepaalde gevaarlijke sporten die u beoefent kunnen invloed hebben op uw
levensverwachting en mogelijk overlijdensrisico. Daarom kan dit van belang zijn voor de
grootte van de waarborg die we u kunnen aanbieden.
Een verblijf in het buitenland
Een verblijf in het buitenland op een bepaalde plek kan impact hebben op uw
gezondheidstoestand, levensverwachting en mogelijk overlijdensrisico. Daarom kan dit
criterium meetellen voor de grootte van uw waarborg.
De grootte van het verzekerde kapitaal
Het bedrag van uw verzekerde kapitaal heeft invloed op uw premiebedrag omwille van de
directe link met het te verzekeren risico.
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