Segmentatiecriteria – BA Privéleven en Rechtsbijstand
geldig vanaf 16 juli 2018

Wat zijn segmentatiecriteria?
Een verzekeraar gebruikt verschillende criteria om te bepalen of hij een risico kan accepteren en welk tarief daar tegenover
staat. Deze segmentatiecriteria verschillen logischerwijze per dekking. Er zijn immers andere zaken relevant bij bijv. een
brandverzekering of een autoverzekering. U dient ons ook tijdens de duurtijd van uw polis op de hoogte te brengen van elke
wijziging in deze criteria. Overeenkomstig art. 45 van de Wet betreffende de verzekering van 4 april 2014 publiceert Fidea
de segmentatiecriteria die zij toepast en de reden waarom deze worden gebruikt.

SEGMENTATIECRITERIA BA PRIVELEVEN EN RECHSTBIJSTAND
Om de acceptatie (A), tarificatie (T) en de omvang van de dekking (D) te bepalen voor een Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid mbt. het privéleven en bijhorende Rechtsbijstand hanteert Fidea onderstaande criteria:

Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering Gezin en Rechtsbijstand
A

T

D

Sam enst el li ng g ezi n

De samenstelling van uw gezin heeft een invloed op het risico op schade. Als alleenstaande is
de kans kleiner dat u wordt aangesproken voor schade berokkend aan derden dan wanneer u
een gezin met kinderen hebt.

T

Aant al pa ar de n en/of gespan

T

Het aantal paarden dat u wilt verzekeren en / of u gebruik maakt van een gespan heeft een
invloed op het risico op schade. Hoe meer paarden u bijvoorbeeld hebt, hoe groter de kans dat
er zich een schadegeval voordoet.

Woonpl aats

Het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer moet in België gelegen zijn.

Sc ha de ver le de n
De mate waarin in het verleden zich reeds schadegevallen hebben voorgedaan wordt gebruikt
om een inschatting te maken van mogelijk toekomstige schadegevallen.

A
A

T

Verz ek er ingsv erl e de n v an de v erz ek eri ngs ne mer

Wanneer een polis wordt afgesloten, bekijkt Fidea of u betrokken bent geweest in eventuele
fraudegevallen, schadegevallen van bedenkelijke aard of in dossiers m.b.t. wanbetaling van
verzekeringspremies.

A
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Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering Jacht en Rechtsbijstand
A

T

D

Ja gers funct ie

De functie (bijvoorbeeld jager, jachtwachter, …) waarin u zich wilt verzekeren heeft een invloed
op het risico op schade. Zo loopt een inrichter van klopjachten als organisator het risico
aansprakelijk gesteld te worden voor schadegevallen.

Terr itor ia lit eit

Het geografisch gebied waar u de jacht uitoefent, bepaalt mee of Fidea u een verzekering kan
aanbieden.

Woonpl aats

Het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer moet in België gelegen zijn.

Sc ha de ver le de n

De mate waarin in het verleden zich reeds schadegevallen hebben voorgedaan wordt gebruikt
om een inschatting te maken van mogelijk toekomstige schadegevallen.

T

A
A
A

T

Verz ek er ingsv erl e de n v an de v erz ek eri ngs ne mer

Wanneer een polis wordt afgesloten, bekijkt Fidea of u betrokken bent geweest in eventuele
fraudegevallen, schadegevallen van bedenkelijke aard of in dossiers m.b.t. wanbetaling van
verzekeringspremies.

A
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Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering Pleziervaart en
Rechtsbijstand
A

T

A

T

D

Kenmer ke n v aart uig

Het aantal pk, de lengte alsook het type van het vaartuig hebben een invloed op het risico op
schade. Vaartuigen met een hoog vermogen zijn vaker betrokken bij ongevallen en
veroorzaken zwaardere schade bij een ongeval.

Terr itor ia lit eit
Het geografisch gebied waar u wenst te varen, bepaalt mee of Fidea u een verzekering kan
aanbieden.

A

Ge br ui k va n v aart ui g

Wordt het vaartuig louter recreatief gebruikt? Neemt u ermee deel aan wedstrijden? Gebruikt
u uw vaartuig enkel privé? Kortom, het doeleinde waarvoor het vaartuig wordt gebruikt
bepaalt mee of Fidea u een verzekering kan aanbieden.

Woonpl aats

Het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer moet in België gelegen zijn.

Sc ha de ver le de n

De mate waarin in het verleden zich reeds schadegevallen hebben voorgedaan wordt gebruikt
om een inschatting te maken van mogelijk toekomstige schadegevallen.

A

A
A

T

Verz ek er ingsv erl e de n v an de v erz ek eri ngs ne mer

Wanneer een polis wordt afgesloten, bekijkt Fidea of u betrokken bent geweest in eventuele
fraudegevallen, schadegevallen van bedenkelijke aard of in dossiers m.b.t. wanbetaling van
verzekeringspremies.

A
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Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering Verenigingsleven en
Rechtsbijstand

Activ ite it
De aard van de activiteit bepaalt mee of Fidea u een verzekering kan aanbieden. Zo is een
kaartclub een minder groot risico dan een voetbalclub.

Aant al le de n

Het aantal leden dat u wenst te verzekeren, heeft een invloed op het risico op schade.

Sc ha de ver le de n
De mate waarin in het verleden zich reeds schadegevallen hebben voorgedaan wordt gebruikt
om een inschatting te maken van mogelijk toekomstige schadegevallen.

Verz ek er ingsv erl e de n v an de v erz ek eri ngs ne mer
Wanneer een polis wordt afgesloten, bekijkt Fidea of u betrokken bent geweest in eventuele
fraudegevallen, schadegevallen van bedenkelijke aard of in dossiers m.b.t. wanbetaling van
k i
i

A

T

A

T

A

T

A

T

D

D

A

Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering Evenementenpolis en
Rechtsbijstand
A

T

A

T

A

T

A

T

D

Kenmer ke n v an he t eve neme nt

De duurtijd, het aantal aanwezigen alsook de aard van de activiteit van het evenement dat u
wenst te verzekeren hebben een invloed op het risico op schade. Zo houdt een drie dagen
durend festival een groter risico in dan een eenmalige toneelvoorstelling.

Aant al onbez oldig de he l pers

Het aantal onbezoldigde helpers dat u wenst te verzekeren, heeft een invloed op het risico op
schade.

Sc ha de ver le de n
De mate waarin in het verleden zich reeds schadegevallen hebben voorgedaan wordt gebruikt
om een inschatting te maken van mogelijk toekomstige schadegevallen.

Verz ek er ingsv erl e de n v an de v erz ek eri ngs ne mer

Wanneer een polis wordt afgesloten, bekijkt Fidea of u betrokken bent geweest in eventuele
fraudegevallen, schadegevallen van bedenkelijke aard of in dossiers m.b.t. wanbetaling van
verzekeringspremies.

A
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