Segmentatiebeleid
KBC Verzekeringen
Suggesties of klachten? Wij werken tot het werkt!

Er spelen meerdere criteria een rol om te bepalen of en waartegen we een risico willen verzekeren en tegen welk tarief. We
gebruiken die segmentatiecriteria om een evenwicht te bekomen tussen de premie die u betaalt en de schade die we verwachten.
Het een
zijn objectieve
criteria
die de kans op
schade
of de omvang
ervan
beïnvloeden.
Je verwacht
uitstekende
dienstverlening
van
ons. Gelijk
heb je! We
horen
graag dat je tevreden bent,

maar willen het zeker ook graag weten als dat niet het geval is. Deel je klachten of suggesties daarom met ons.
Alleen zo kunnen
dienstverlening
voortdurend
verbeteren.
Overeenkomstig
art.we
45onze
van de
Wet betreffende
de verzekeringen
publiceren we vanaf 1 november 2014 de segmentatiecriteria die we gebruiken op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking.

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt,
kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be.
Hierna vindt u een woordje uitleg over de segmentatiecriteria die we toepassen.
tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38. Komt u niet tot een passende
oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35,
Voor welke verzekeringen vindt u informatie over de segmentatie (art. 43 van de Wet betreffende de verzekerin1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as.
gen)?
U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
1 De verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

2 De verzekering tegen brand en andere gevaren wat betreft de woningen die een eenvoudig risico zijn volgens artikel 5 van
het Koninklijk Besluit van 31 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
3 De verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven
4 De rechtsbijstandsverzekeringen
5 De individuele levensverzekering
6 De ziektekostenverzekering

1 De verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Het gaat hier over de KBC-Polis Voor uw Voertuig (personenauto, lichte vrachtauto, bromfiets en motorfiets).
Kenmerken van het voertuig
We houden rekening met de kenmerken van het voertuig omdat de kans op en de omvang van een schadegeval variëren
naargelang van de kenmerken van het voertuig.
Zo bepaalt het vermogen hoe snel u kunt optrekken en de maximale snelheid van het voertuig. Voertuigen met een hoog
vermogen zijn vaker betrokken bij ongevallen en veroorzaken zwaardere schade bij een ongeval.
Heel concreet veroorzaken terreinwagens bijvoorbeeld vaak zwaardere schade als zij een ongeval veroorzaken.
We houden rekening met dit criterium voor de acceptatie en de tarifering.
Gebruik van het voertuig
Zodra u achter het stuur plaatsneemt, loopt u het risico om betrokken te geraken in een ongeval. Wie veel kilometers aflegt,
stelt zich gedurende een langere tijd bloot aan dat risico. Daarom houden we rekening met factoren die de intensiteit van het
voertuiggebruik weerspiegelen.
Om dezelfde reden maken wij ook een onderscheid tussen privégebruik (al dan niet met woon-werkverkeer) en beroepsgebruik. Dat onderscheid is bovendien belangrijk omdat het aangeeft wanneer je vooral je voertuig gebruikt: vooral op
momenten dat er veel verkeer is of eerder op de minder drukke momenten.
We houden rekening met dit criterium voor de acceptatie en de tarifering.
Woonplaats
Omdat er meer ongevallen gebeuren op plaatsen met veel verkeersdrukte, is de woonplaats een belangrijk criterium.
We houden rekening met dit criterium voor de acceptatie en de tarifering.

