
Segmentatie criteria verzekering  

Burgerrechtelijk Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst met
betrekking tot het Privé Leven
Onze segmentatiecriteria zijn gebaseerd op onze statistische studies. Daaruit blijkt dat de kenmerken die te maken 

hebben met de persoon als verzekerde en/of de aard, de kwaliteit of het gebruik van het verzekerd voorwerp, een direct 

verband vertonen met het aantal schadegevallen en/of de ernst ervan. Deze kenmerken maken het mogelijk om te 

bepalen welk risico elk goed en/of te verzekeren persoon vertegenwoordigt. Naargelang het risiconiveau in termen van 

frequentie of kostprijs van de schadegevallen, aanvaardt CDA al dan niet het risico, bepaalt de waarborgen en stelt het 

gepaste tarief op.

Deze criteria hebben een effect op de evaluatie van het risico voor het sluiten van het contract, maar eveneens  

tijdens de ganse duur van het contract, want ieder risico is onderhevig aan wijzigingen waardoor een nieuwe evaluatie 

vereist kan zijn.

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉ LEVEN  
BINNEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN CDA HOME ELITE OU CDA HOME 
De hieronder vermelde criteria dienen als basis bij de beslissing omtrent de aanvaarding van het risicio, de tarifering  

en de omvang van de dekkingen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot  

het privéleven en Rechtsbijstand Privé Leven (familiale verzekering): 

•  Onderschrijving van de waarborgen voor het gebouw / huurrisico’s / inhoud

•  Domicilieadres van de verzekeringsnemers

•  Schade en betalings verleden

•  Samenstelling van het gezin

•  Leeftijd van de verzekerden

•  Aanwzezigheid van huisdieren, paarden, ...

•  Verzwarende omstandigheden (opzettelijke of frauduleuze schade, eerdere recente opzegging door een verzekeraar, 

schade veroorzaakt in dronken toestand of onder invloed van andere schadelijke middelen, ...)
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