
Voortaan zijn de voorwaarden voor 
segmentatie strikt omschreven.  
De doelstelling is de verzeke-
ringnemer en de verzekerde te 
beschermen tegen elke vorm  
van willekeurige ongelijke  
behandeling.
Hieronder vindt u de verschillende 
segmentatiecriteria die door  
Allianz worden gehanteerd bij  
offerte in he kader van de  
individuele voortzetting van de 
waarborgen van het hospitalisatie-
contract onderschreven door uw 
werkgever (beroepsgebonden).
In geval van een voorstel tot 
wijziging van tariefvoorwaarden 
en/of van de waarborgen, kunnen 
diezelfde criteria een rol spelen 
voor de wijziging van uw contract.

De criteria van segmentatie worden in 
2 categorieën opgedeeld.
• Criterium van risicoaanvaarding: 

biedt een antwoord op de vraag of 
een risico al dan niet verzekerbaar is?

• Criterium van premiestelling:  
dit criterium legt de waarborgen 
vast en tegen welke prijs, zijnde  
de premie.
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De criteria van risicoaanvaarding die 
door Allianz worden in acht genomen 
zijn deze die de wet voorziet (art. 208 
en 210 van de wet 04/04/2014 
betreffende de verzekeringen).  
Allianz heeft voor dit type van 
verzekeringscontract geen eigen 
aanvaardingscriteria uitgewerkt.

Wat de criteria van premiestelling 
aanbelangt, deze zijn drieërlei.

1. Leeftijd van de verzekerde
Uit statiestiekgegevens blijkt dat het 
risico op ziekenhuisopname toeneemt 
met de leeftijd.
2. Gezondheidstoestand
De gezondheidstoestand van de 
verzekerde bij individuele voortzetting 
wordt niet opnieuw bepaald indien 
de verzekerde voldoet aan de ver-
eiste minimale aansluitingsduur bij de 

beroepsgebonden verzekeringsover-
eenkomst en indien de waarborgen 
van de individuele voortzetting gelijk-
soortig zijn aan die van de beroepsge-
bonden overeenkomst.
In de andere gevallen zullen wij u 
verzoeken een medische vragen-
lijst in te vullen. Wij zullen rekening 
houden met de bestaande risico’s die 
een invloed hebben op het risico van 
ziekenhuisopname.
3. Woonplaats
Om een beroepsgebonden hospi-
talisatiecontract individueel voort 
te zetten, dient u uw woonplaats in 
België te hebben, daar hoofdzakelijk 
te verblijven en onderworpen zijn aan 
de Belgische Sociale Zekerheid. Wij 
waarborgen een bijkomende terug-
betaling voor de kosten waarvoor de 
Belgische sociale Zekerheid tussen-
komt. Om die reden is enkel een drin-
gende hospitalisatie in het buitenland 
gewaarborgd zijn.
De kosten van een hospitalisatie ver-
schillen sterk, afhankelijk van de regio 
en het gekozen ziekenhuis. Uw eigen 
woonplaats bepaalt meestal het zie-
kenhuis waarin u opgenomen wenst 
te worden. Uw woonplaats heeft dus 
een invloed op de gemiddelde kost 
van een hospitalisatie.
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