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Dankzij het bestaan van segmentatiecriteria en de toepassing ervan kunnen twee belangrijke doelstellingen gerealiseerd worden:
- enerzijds kan aan de verzekeringnemer op een duidelijke en precieze manier de tariﬁcatiemethode
uiteengezet worden, gebaseerd op een objectieve, transparante en correcte basis ;
- anderzijds kan AFI ESCA hierdoor het te verzekeren risico beter beoordelen in geval dit zich voordoet.
Segmentatie is gebaseerd op een actuariële techniek die gebruik maakt van de statistiekenberekening
(mortaliteitstabellen ...). Op die basis is het voor ons mogelijk om onze intekenaars te klasseren aan de
hand van een rooster van objectieve criteria.
Het oplijsten en deﬁniëren van de segmentatiecriteria vergemakkelijkt de kennisneming ten opzichte
van de consument en heeft als doel een betere bescherming van deze laatste.
Op het ogenblik van het intekenen op een verzekeringspolis past AFI ESCA een segmentatiebeleid toe
dat een gelijke behandeling respecteert tussen alle verzekeringnemers / verzekerden, waardoor elke
arbitraire beslissing vermeden wordt. Indien tijdens de beoordeling van het risico een differentiatie
zou optreden, dan moet deze het voorwerp uitmaken van een objectieve en redelijke verantwoording.
Praktisch gezien verloopt de beoordeling van het te dekken risico in het bijzonder via de studie, eventueel de weigering of de aanvaarding ervan, en in dit geval, de tariﬁcatie ervan alsook de speciﬁcatie
van de omvang van de waarborg. In het algemeen wordt het risico ofwel eenvoudigweg aanvaard,
ofwel aanvaard tegen een bijpremie, of ook nog uitgesteld gedurende een zekere termijn, of zelfs
geweigerd. Bovendien, wanneer de verzekeraar de dekking van het risico uitstelt of weigert, dient de
verzekeringnemer daarvan schriftelijk verwittigd te worden waarbij de redenen van het uitstel of de
weigering er op een verstaanbare manier in opgenomen zijn.

De segmentatiecriteria die AFI-ESCA hanteert, zijn de volgende:
Leeftijd:
statistisch gezien, hoe ouder een persoon wordt, hoe hoger eveneens het risico op overlijden.
Bijvoorbeeld, wanneer men zich uitsluitend baseert op de factor leeftijd, zal een verzekeringnemer
van 25 jaar uiteraard een minder hoge premie betalen dan een persoon van 40 jaar oud.
Daardoor heeft de leeftijd dus op het ogenblik van het intekenen op de polis een belangrijke invloed
op de aanvaarding van de dekking en het bedrag van de verzekeringspremie.
Rookgedrag:
aangezien tabakgebruik een nefaste invloed heeft op de gezondheid van een persoon, is het vermelden van zijn rookgedrag belangrijk bij de beoordeling van het risico op het ogenblik van intekenen.
Een roker zal dan ook een hogere verzekeringspremie betalen dan een niet-roker.
Gezondheidstoestand:
de gezondheidstoestand verschilt aanzienlijk van de ene persoon tot de andere en het is daarom dat
wij op het ogenblik van intekening noodzakelijke medische gegevens verzamelen aan de hand van
een gezondheidsvragenlijst. De bekomen resultaten zijn gekoppeld aan de aanvaarding van het risico
en het bedrag van de premie.
De bijkomende waarborgen V.B.I. (volledige blijvende invaliditeit) en V.T.A. (volledige en tijdelijke
arbeidsongeschiktheid) vallen echter onder een bijzonder segmentatiebeleid.
Er wordt immers bijzondere aandacht besteed aan de pathologieën en ongevallen die zich voorgedaan hebben vóór de intekening op de polis indien deze tot een V.B.I. of V.T.A. schadegeval geleid hebben of kunnen leiden, aangezien dit het risico dat een schadegeval zich voordoet, aanzienlijk verhoogt.
Reisrisico’s:
een langdurig verblijf in bepaalde landen bevat een potentieel risico op het gebied van gezondheid
van de persoon alsook van zijn levensverwachting. Dit verhoogde risico beïnvloedt bijgevolg de
aanvaarding van het dossier en eveneens het tarief.

Het bedrag van het verzekerde kapitaal en de duur:
het bedrag van het kapitaal dat u wenst te verzekeren is belangrijk want hoe hoger het te verzekeren
kapitaal, hoe hoger het risico is dat de verzekeraar moet dragen.
Bovendien zullen veel meer doorgedreven medische formaliteiten vereist zijn om te beslissen in ieder
voorkomend geval. De duur van de verzekeringspolis is trouwens ook een criterium dat invloed heeft
op de verschuldigde premie want hoe langer de duur, hoe hoger het risico op overlijden.
Beroep & sport:
bepaalde beroepsklassen en sportactiviteiten zijn onderhevig aan hogere risico’s dan andere, hetgeen
de aanvaarding van het risico beïnvloedt, het bedrag van de premie en de omvang van de waarborg.
Om die reden vragen wij u op het ogenblik van uw intekening precieze informatie daaromtrent zodat
het risico correct ingeschat kan worden.
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