
Segmentatiecriteria Motorrijtuigen

Verzekeren is:
• het beoordelen van het risico dat iemand aanbiedt; 
• het berekenen van de kans dat schade zich voordoet;  
• en daarvoor een juiste premie vragen. 

Daarvoor gebruiken wij objectieve segmentatiecriteria. Dat zijn de dingen die volgens ons mee bepalen hoe groot de kans 
op een schadegeval is. Dat doen wij voor:
• de acceptatie (A): willen het uw risico verzekeren en zo ja, op welke manier;
• het tarief (T): voor welke premie willen wij het risico verzekeren; 
• het bepalen van de omvang van onze verzekeringen (D): bijvoorbeeld de maximaal verzekerde bedragen, het eigen risico,  

wat wij niet verzekeren, …. 

De wetgeving eist dat wij u onze segmentatiecriteria  voor de  verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 
meedelen.   
Uw bemiddelaar kent die criteria. Hij kan u helpen de vragen die Baloise Insurance over die criteria stelt te beantwoorden.  
Wijzigen uw gegevens achteraf? Dan moet u ons hiervan op de hoogte brengen. 

De verzekering BA Motorrijtuigen

Amazon Insurance biedt de verzekering BA Motorrijtuigen aan van Baloise Insurance. Baloise Insurance gebruikt de  
segmentatiecriteria die hieronder staan. Zij kunnen een invloed hebben op de acceptatie (A), de tarifering (T) en de omvang 
van de dekking (D):

De kenmerken van het voertuig dat u wil verzekeren zoals: motor (vermogen in kW of inhoud in cc), 
aard (bijvoorbeeld personenwagen, oldtimer, classic car, terreinwagen, sportwagen of lichte vracht-
wagen (max. 3,5 t)), aantal zitplaatsen.

T A

Het trekken van een aanhangwagen van meer dan 750 kg. T

Hoe de persoon die de verzekering neemt en de gebruikelijke bestuurder het voertuig gebruiken: 
enkel privé of ook voor hun beroep. 

T A

Het land waar het voertuig is ingeschreven. A

De woonplaats van de persoon die de verzekering neemt, beïnvloedt de premie: in gebieden met 
drukker verkeer gebeuren meer ongevallen.

T A

Wie de gebruikelijke bestuurder is: zijn leeftijd, zijn rijervaring, zijn geschiktheid om een voertuig te 
mogen besturen.

T A D

Het schadeverleden speelt ook een rol. U bewijst het met het attest of de opeenvolgende attesten 
‘schadeverleden’ van de persoon die de verzekering neemt en de gebruikelijk bestuurders.

T A

Nieuwe schadegevallen doen uw premie veranderen. Uw graad kan dan stijgen. Zij bepalen ook of 
wij de verzekering al dan niet willen behouden.

T A

Zijn er verzwarende omstandigheden? Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld:
• opzettelijk veroorzaakte schadegevallen, frauduleuze schadegevallen of bijvoorbeeld schade-

gevallen veroorzaakt in dronken toestand;
• eerdere recente opzegging(en) wegens niet-betaling van de premie; 
• rijden met ongeldig rijbewijs of zonder rijbewijs; 
• het opzettelijk verzwijgen van informatie.

T A D

Uw premie verschilt al naar gelang u die in één keer betaalt of in meerdere keren. T A
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Bijkomende verzekering Rechtsbijstand

U kunt ook een verzekering Rechtsbijstand nemen. Euromex nv biedt die verzekering aan.

Voor uw voertuig gebruikt Euromex nv de volgende segmentatiecriteria:

De kenmerken van het voertuig dat u wil verzekeren. T A

Het land waar het voertuig is ingeschreven. T A

Hoe de persoon die de verzekering neemt en de gebruikelijke bestuurder het voertuig gebruiken. T A

Het schadeverleden. T A D

Zijn er verzwarende omstandigheden? Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld:
• heeft de vorige verzekeraar Rechtsbijstand bepaalde maatregelen geëist;
• eerdere veroordelingen van een gebruikelijke bestuurder.

T A D

De bijkomende verzekering Rechtsbijstand kunt u enkel nemen als Baloise Insurance uw voertuig 
verzekert voor de verzekering BA Motorrijtuigen. Zij stopt ook wanneer Baloise Insurance ervoor kiest 
om uw voertuig niet meer te verzekeren voor de verzekering BA Motorrijtuigen.

A D


