
 

 

 

 
 

Segmentatiecriteria 

B.A. Privéleven /R.B. Privéleven 

B.A. Jacht 
 

  1. B.A. Privéleven en optionele dekkingen 
 
 

Aanvaardingscriteria 
 

Bij het afsluiten van het contract B.A. Privéleven (inclusief de optionele dekkingen), wordt het risico aanvaard (of 
geweigerd) op basis van de volgende criteria of desgevallend van de combinatie ervan: 

 

 de gebruikelijke woonplaats van de verzekeringnemer, die verplicht in België moet liggenIn het kader 
van een verzekering B.A. Privéleven, is het land waar het risico ligt het land waar de 
verzekeringnemer zijn gebruikelijke woonst heeft. 

 

 specifieke maatregelen die inherent zijn aan de hoedanigheid van het risico, genomen door een andere 
maatschappij of door L’Ardenne Prévoyante. Dit criterium wordt gehanteerd omdat uit statistieken 
blijkt dat de persoon die het voorwerp is geweest van specifieke maatregelen die verband houden met 
de hoedanigheid van het risico (bijvoorbeeld de opzegging van een dekking) en die zijn genomen door 
een andere maatschappij of door L’Ardenne Prévoyante, een hogere frequentie van schadegevallen 
vertoont. 

 

 
Tariferingscriteria 

 
 Het tarief dat wordt toegepast bij het afsluiten van het verzekeringscontract B.A. Privéleven houdt 

rekening met de leeftijd van de verzekeringnemer. 
Dit criterium wordt gehanteerd omdat uit statistieken blijkt dat de leeftijd van de verzekeringnemer 
een invloed heeft op de gezinssamenstelling van de verzekeringnemer (en dus het aantal verzekerden 
binnen een enkel contract), alsook op de frequentie van de schadegevallen. 

 

 



 

 

 
 

  2. Pack Privéleven + 
 

Tariferingscriteria 
 

Het tarief dat wordt toegepast bij het afsluiten van het Pack Privéleven+ houdt rekening met de leeftijd 
van de verzekeringnemer. Dit criterium wordt gehanteerd omdat uit statistieken blijkt dat de leeftijd van 
de verzekeringnemer invloed heeft op de gezinssamenstelling van de verzekeringnemer (en dus op het 
aantal verzekerden binnen een enkel contract), alsook op de frequentie van de schadegevallen. 

 
 

 

  3. B.A. Jacht 
 

Aanvaardingscriteria 
 

Bij het afsluiten van het contract B.A. Jacht wordt het risico aanvaard (of geweigerd) op basis van de 
volgende criteria of desgevallend van de combinatie ervan: 

 

 de gebruikelijke woonplaats van de verzekeringnemer, die verplicht in België moet liggen. In het 
kader van een verzekering B.A. Jacht, is het land waar het risico ligt het land waar de 
verzekeringnemer zijn gebruikelijke woonst heeft. 

 

 specifieke maatregelen die inherent zijn aan de hoedanigheid van het risico, genomen door een andere 
maatschappij of door L’Ardenne Prévoyante. Dit criterium wordt gehanteerd omdat uit statistieken 
blijkt dat de persoon die het voorwerp is geweest van specifieke maatregelen die verband houden met 
de hoedanigheid van het risico (bijvoorbeeld de opzegging van een dekking) en die zijn genomen door 
een andere maatschappij of door L’Ardenne Prévoyante, een hogere frequentie van schadegevallen 
vertoont. 

 
 

Tariferingscriteria en omvang van de dekking 
 

Het tarief dat wordt toegepast bij het afsluiten van de verzekering B.A. Jacht alsook de omvang van de 
dekkingen houden rekening met de door de verzekeringnemer beoefende jachtactiviteit. 
Dit criterium resulteert uit de statistische vaststelling dat de gevallen van tussenkomst en de te verzekeren 
risico's verschillen volgens de uitgeoefende activiteit. 

 
 

 


