ONDERNEMING VAN DE GROEP
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Segmentatiebeleid
FAMILIE

Verzekering Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid
Hieronder vindt u een overzicht van de segmentatiecriteria waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van een risico Familiale
Burgerlijke aansprakelijkheid. Deze criteria zijn doorslaggevend bij het aanvaarden of niet van een specifiek risico, de tarifering en de omvang
van de aangeboden dekking. Deze criteria kunnen eveneens een rol spelen bij de evaluatie van het risico tijdens de duur van het verzekeringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).

SEGMENTATIECRITERIA
FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

AANVAARDING

TARIFERING

OMVANG
WAARBORG

Adres van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet zijn gebruikelijke woonplaats in België hebben.

Persoonlijke situatie van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer maakt deel uit van een gezin of is alleenstaande.

Paardachtigen
Het aantal verzekerde paardachtigen kan een impact hebben op de tarifering.

Antecedenten
Het aantal schadegevallen uit het verleden en de omstandigheden van die vorige schadegevallen zijn indicatoren om de kans op toekomstige schadegevallen beter in te schatten.

Opzegging van een contract door onze maatschappij of een andere
verzekeraar
Dit criterium wordt gebruikt omdat deze risico’s een hogere frequentie van schadegevallen kunnen hebben.

Betwiste Zaken
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Een procedure die werd opgestart tegen de verzekeringnemer ten gevolge van wanbetaling
kan een impact hebben op de beoordeling van het risico en de aanvaarding ervan.
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