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GP014N – 15.04.2020 

Segmentatiecriteria 

Renteplan en Property & Benefit Plan 

 

Bij de onderschrijving van een Renteplan en een Property & Benefit Plan past AG Insurance verschillende 
segmentatiecriteria toe m.b.t de acceptatie. Eens aanvaard, worden voor alle verzekerden dezelfde criteria gebruikt 
m.b.t. tarificatie en omvang van de dekking. Er bestaan voor het Renteplan en Property & Benefit Plan dus geen 
segmentatiecriteria m.b.t. de tarificatie en de omvang van de dekking.  

Onderstaand kan u een overzicht vinden van de toegepaste segmentatiecriteria inzake acceptatie voor het Renteplan 
en Property & Benefit Plan alsook een toelichting waarom AG Insurance deze criteria hanteert. 

  Criteria betreffende  
de acceptatie 

Leeftijd x 

Premie x 
Rente  x 

Woonplaats x 

Statuut x 

Het risico kan worden aanvaard (of geweigerd) op basis van één van de volgende criteria of, in voorkomend geval, een 
combinatie ervan: 

• Leeftijd: Uw leeftijd kan een eventuele impact hebben op de acceptatie van het risico. 
• Premie: Naargelang de gekozen periodiciteit van de rente kan er een minimale premie van toepassing zijn. In geval 

van een jaarlijkse rente bedraagt de minimale premie € 6.250 (incl. taks en instapkosten) voor het Renteplan en 
Property & Benefit Plan. In geval van een maandelijkse, trimestriële of semestriële rente dient enkel bij het Property 
& Benefit Plan een minimale premie van € 25.000 geïnvesteerd te worden (incl. taks en instapkosten). Om een 
Renteplan of Property & Benefit Plan te kunnen sluiten dient aan bovenstaande minimumpremie beantwoord te 
worden.  

• Rente: Voor het Renteplan bedraagt de minimale rente, ongeacht de periodiciteit van de rente € 120. Voor het 
Property & Benefit Plan is er geen minimumrente van toepassing. Om een Renteplan te kunnen sluiten dient aan 
bovenstaande minimumrente voldaan te worden.  

• Woonplaats: Het Renteplan en Property & Benefit Plan worden alleen afgesloten voor in België wonende personen. 
• Statuut: Het Renteplan en Property & Benefit Plan kunnen enkel afgesloten worden door natuurlijke personen. 
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