
Voortaan zijn de voorwaarden 
van segmentatie strikt omschre
ven. De doelstelling is de bescher
ming van de verzekeringsnemer, 
de verzekerde (en de begunstigde 
in levensverzekeringen) tegen elke 
vorm van willekeurige ongelijke 
behandeling.
Hieronder de verschillende seg
mentatiecriteria die door Allianz 
worden gehanteerd (bij een offer
te, voorstel tot wijziging, opzeg
ging of weigering) bij de bepaling 
van de tariefvoorwaarden van de 
overeenkomst en de omvang van 
de dekking.
Deze criteria kunnen in de toe
komst tevens een rol spelen op 
de tariefvoorwaarden van het 
contract.

SEGMENTERINGSCRITERIA 
GELINKT AAN DE MEDISCHE 
AANVAARDING
Gezondheidstoestand 
De gezondheidstoestand van de 
verzekerde op het moment van de 
onderschrijving van het contract is van 
belang om te bepalen welk overlijdens
risico we moeten verzekeren. Door 
bepaalde medische aandoeningen kan 
dat risico groter zijn. We kunnen een 
vragenlijst en/of een medisch onder
zoek vragen.
De gezondheidstoestand kan een ofwel 
een criterium van risicoaan vaarding zijn 
of een criterium van premiestelling.
Verblijf in het buitenland
Een verblijf in het buitenland kan een 
impact hebben op het overlijdens
risico (landen in oorlog, onstabiele 
politieke toestand,…).
Het betreft een criterium van premie
stelling.

SEGMENTERINGSCRITERIA 
GELINKT AAN HET TARIEF
Leeftijd van de verzekerde
Uit statistiekgegevens blijkt dat het 
risico op overlijden toeneemt met  
de leeftijd.
Roken
Medische studies hebben aangetoond 
dat roken invloed heeft op het over
lijdensrisico. Tabak is inderdaad een 
van de belangrijkste doodsoorzaken 
in de wereld.
Body Mass Index (BMI)
De Body Mass Index ( BMI) is de 

index van de lichaamsmassa en 
wordt gebruikt om te bepalen of 
iemand overgewicht of ondergewicht 
heeft. De BMI wordt bepaald door 
het gewicht (in kg) te delen door de 
lengte (in meter) in het kwadraat. Er 
werd statistisch aangetoond dat er bij 
overgewicht meer risico is op diabe
tes, hoge bloeddruk, hartproblemen, 
ademhalingsproblemen, … waardoor 
ook het overlijdensrisico toeneemt.
Beroep
Het beroep van de verzekerde kan 
invloed hebben op het overlijdens
risico. Het beroep van leidekker of 
boomsnoeier houdt inderdaad meer 
risico’s in dan een administratieve 
job. Dit criterium beïnvloedt dus onze 
premiestelling.
In sommige eerder uitzonderlijke 
gevallen kan een welbepaald beroep 
aanleiding geven tot een weigeren 
van waarborg omdat Allianz meent 
dat het niet verzekerbaar is.
Sportbeoefening
De beoefening van sommige sporten 
kan gevaarlijk zijn en het overlijdens
risico vergroten. Bijvoorbeeld: alpi
nisme, parachutespringen, auto en 
motorsport,...
Bepaalde sporten die bijzonder 
gewaagd zijn, kunnen uitgesloten 
worden van de waarborg.
Verzekerd kapitaal
De beheerskosten zijn in verhouding 
lager voor een hoger kapitaal.

LEVEN VERZEKERINGEN

Segmenteringscriteria
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