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Segmentatiecriteria overlijdensverzekering  

 

 

Bij de onderschrijving van een overlijdensverzekeringscontract past AG Insurance 

segmentatiecriteria toe. Deze segmentatiecriteria laten toe de waarschijnlijkheid van het optreden 

van het verzekerd risico te beoordelen. Deze beoordeling heeft een invloed op de acceptatie van het 

risico (criteria betreffende de acceptatie), de premiebepaling (criteria betreffende de tarifering) en/of 

de omvang van de waarborg (criteria betreffende de omvang van de waarborg). Onderstaand kan u 

een overzicht vinden van de toegepaste segmentatiecriteria alsook een toelichting waarom AG 

Insurance deze criteria hanteert. 

  Criteria 

betreffende  

de acceptatie 

Criteria 

betreffende  

de tarifering 

Criteria betreffende  

de omvang van de 

waarborg 

Leeftijd x x   

Gezondheidstoestand x x  x 

Rookgedrag x x   

Levensstijl / Beroep x x  x 

Looptijd x x   

Verzekerd kapitaal x x x 

Woonplaats  x 
 

  

Verblijfsrisico 
 

x x 

Financiële acceptatie x  x 

 

Het risico kan worden aanvaard (of geweigerd) op basis van één van de volgende criteria of, in 

voorkomend geval, een combinatie ervan: 

• Leeftijd: Hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger het risico op overlijden is. Bijgevolg heeft uw 

leeftijd een invloed op het type van medische acceptatie dat AG Insurance toepast: hoe hoger 

uw leeftijd, hoe strenger de medische acceptatie. De medische acceptatie stelt AG Insurance 

namelijk in staat een betere indicatie van uw gezondheidstoestand te krijgen. Uw leeftijd kan 

dus eventueel een impact hebben op de acceptatie van het risico alsook op het bedrag van 

de premie. 

• Gezondheidstoestand: Uw gezondheidstoestand kan een verhoogd overlijdensrisico 

inhouden. Deze informatie kan dus eventueel de acceptatie van het risico, alsook de omvang 

van de waarborg en/of het bedrag van de premie beïnvloeden.  

• Rookgedrag: Roken verhoogt het overlijdensrisico, dit heeft dus mogelijk een impact 

op de aanvaarding van het risico en de premiebepaling. 



 

• Levensstijl / Beroep: Uw levensstijl (bv. gevaarlijke hobby’s, sport, …) en uw beroep kunnen 

een verhoogd overlijdensrisico tot gevolg hebben. De acceptatie van het risico, de 

premiebepaling en de omvang van de waarborg worden dus mogelijk beïnvloed door uw 

levensstijl en beroep.  

• Looptijd: Hoe hoger de duurtijd, hoe hoger het risico op overlijden is, waardoor de looptijd 

mogelijk een invloed kan hebben op de acceptatie van het risico en het bedrag van de premie.  

• Verzekerd kapitaal: Het verzekerd kapitaal heeft een impact op het type van medische 

acceptatie dat AG Insurance toepast. Hoe hoger het verzekerd kapitaal, hoe strenger de 

medische acceptatie, dit stelt ons in staat een betere indicatie van uw gezondheidstoestand 

te krijgen. Deze informatie kan bijgevolg een eventuele impact hebben op de aanvaarding 

alsook op de omvang van de waarborg en het bedrag van de premie. 

• Woonplaats: De woonplaats van de verzekeringsnemer kan mogelijk een invloed hebben op 

het productaanbod. 

• Verblijfsrisico: Een verblijf in het buitenland, afhankelijk van de duur en de bestemming, kan 

tot gevolg hebben dat er een verhoogd overlijdensrisico bestaat, dit kan een eventuele impact 

hebben op de premiebepaling en/of de omvang van de waarborg. 

• Financiële acceptatie: Indien uw verzekerd kapitaal een bepaald niveau overstijgt zal AG 

Insurance een financiële acceptatie toepassen. Deze kan een invloed hebben op de 

acceptatie van het risico alsook op de omvang van de waarborg. 




