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 Segmentatie Top Familiale (basiswaarborg en optionele waarborgen) 

Top Familiale 

 Criteria voor de aanvaarding

Voor de onderschrijving van het contract Top Familiale (optionele waarborgen inbegrepen) wordt het risico aanvaard (of geweigerd) op 
basis van volgende criteria, of in voorkomend geval de combinatie ervan:

∫ de gewone verblijfplaats van de verzekeringsnemer, wat noodzakelijkerwijs in België moet zijn

 AG Insurance beschikt enkel over een toelating voor een verzekering BA om risico’s te verzekeren die gelegen zijn in België. In het 
kader van een verzekering BA privéleven is het land waar het risico gelegen is het land waar de verzekeringsnemer zijn gewone 
verblijfplaats heeft.

∫ specifieke maatregelen gelinkt aan de kwaliteit van het risico genomen door een andere maatschappij of door AG Insurance

	 Statistisch	onderzoek	wijst	uit	dat	de	persoon	die	het	voorwerp	is	geweest	van	specifieke	maatregelen	gelinkt	aan	de	kwaliteit	van	het	risico	
genomen door een andere maatschappij of door AG Insurance (bvb. opzeg van een waarborg), een hogere schadefrequentie heeft.

 Criteria voor de tarifering 

Het tarief dat van toepassing is bij de onderschrijving van het verzekeringscontract Top Familiale houdt rekening met de leeftijd van 
de verzekeringsnemer.

Het gebruik van dit criterium vloeit voort uit de statistische vaststelling dat de leeftijd van de verzekeringsnemer een invloed heeft 
op de gezinssamenstelling van de verzekeringsnemer (en dus het aantal verzekerden in één contract), alsook op de frequentie van 
schadegevallen. 

Top Familiale - Pack Familiale+

 Criterium voor de tarifering 

Het tarief dat van toepassing is bij de onderschrijving van Pack Familiale+ houdt rekening met de leeftijd van de verzekeringsnemer.

Het gebruik van dit criterium vloeit voort uit de statistische vaststelling dat de leeftijd van de verzekeringsnemer een invloed heeft 
op de gezinssamenstelling van de verzekeringsnemer (en dus het aantal verzekerden in één contract), alsook op de frequentie van 
schadegevallen. 


