
Segmentatiebeleid
FAMILIEO N D E R N E M I N G  V A N  D E  G R O E P

A S S U R A N C E S  D U  C R E D I T  M U T U E L

SEGMENTATIECRITERIA

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 verzeke-
ringscontract (wijziging, vermindering, verzwaring of opzegging).
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Partners Verzekeringen NV - Verzekeringsonderneming erkend onder code 0964 - Onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be ) en de Nationale Bank 
van België (NBB, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be ) - Koning Albert II-laan 2 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - Verantwoordelijke uitgever: Stéphane Machinal.
Gelieve niet op de openbare weg te gooien.
Family Serenity is een verzekeringsproduct van de Belgische verzekeraar Partners Verzekeringen. Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten. Ontdek onze producten op www.partners.be. Alvorens een product te 
onderschrijven, raadpleeg gratis de informatiedocumenten over de verzekeringsproducten (IPID) en de algemene voorwaarden op onze website en in onze agentschappen. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die 
periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.
Elke klacht kan ingediend worden bij Partners Verzekeringen, Koning Albert II-laan 2 in 1000 Brussel, of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt door Partners Verzekeringen, als verwerkingsverantwoordelijke, Koning Albert II-laan 2 in 1000 Brussel, met het oog op direct marketing en de commerciële promotie van producten van Partners 
Verzekeringen en haar commerciële partners. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, verbetering en schrapping ervan en u kunt bezwaar maken tegen het gebruik ervan door een verzoek te sturen aan Partners Verzekeringen. Meer info op https://
www.partners.be/nl/privacy/bescherming-van-uw-persoongegevens.html.

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 schade-
gevallen 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 schadege-
vallen kunnen hebben.

Betwiste Zaken
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.




