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Onze segmentatiecriteria zijn het resultaat van statistische studies. Uit deze studies blijkt dat het aantal en/of de ernst van 
de schadegevallen een direct verband vertoont met kenmerken die te maken hebben met de persoon en/of de aard, de 
waarde of de kwaliteit van het verzekerd voorwerp.
Deze kenmerken maken het mogelijk om te bepalen welk risico elke te verzekeren persoon en/of goed vertegenwoordigt. 
Naargelang het risiconiveau in termen van frequentie of kostprijs van de schadegevallen, aanvaardt AXA het risico en stelt de 
maatschappij het gepaste tarief op. Dezelfde criteria zijn van toepassing op al onze contracten Comfort Thuis Start Garage 
en dit ongeacht het distributiekanaal.

1. AANVAARDINGSCRITERIA
De volgende criteria worden in aanmerking genomen voor de aanvaarding van de dekking:

1.1. GEBOUW

	■ Het land waar het te verzekeren gebouw zich bevindt: ons beleid bestaat erin deze brandverzekering aan te 
bieden voor gebouwen die in België gelegen zijn.

	■ De schadehistoriek: dit criterium is gerechtvaardigd door het feit dat uit statistieken blijkt dat schadegevallen, 
die zich in het verleden hebben voorgedaan in een gebouw, een invloed hebben op de frequentie of de ernst van 
toekomstige schadegevallen.

	■ De negatieve antecedenten: indien een kandidaat-verzekeringnemer of het te verzekeren goed in het verleden 
betrokken was bij opzettelijke schade, fraude of verzwijging van informatie, niet-betaling van de premie,... hebben 
wij vastgesteld dat het voorvallen van de schade en/of de omvang ervan veel hoger is. Dit kan een weigering van 
de verzekering verklaren.

	■ De kenmerken eigen aan de te verzekeren goederen zoals de aanwezigheid van een installatie van zonnepanelen, 
die voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor de elektriciteitstoevoer in de garage, de aanwezigheid van 
een goederenlift of lift voor auto’s, … dit criterium is gerechtvaardigd door het feit dat, op basis van de statistieken, 
het is aangetoond dat deze elementen een invloed hebben op de frequentie of de ernst van de toekomstige 
schadegevallen.

1.2. RECHTSBIJSTAND, AFSTAND VAN VERHAAL

	■ De aanvaarding van deze keuzedekkingen gaat samen met de aanvaarding van de hoofddekking.

2. CRITERIA VOOR DE TARIFERING EN DE OMVANG VAN DE DEKKING
Als aanvulling op de hierboven vermelde aanvaardingscriteria, worden deze criteria in aanmerking genomen voor de 
berekening van de premie en het bepalen van de omvang van de dekkingen.

Ons doel bestaat erin een premie te voorzien die rekening houdt met het voorgelegde risico en de schade die wij 
zouden moeten vergoeden. Onderstaande elementen worden gebruikt bij deze berekening.
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2.1. GEBOUW

	■ Het aantal verzekerde parkeerplaats(en) en/of garagebox(en): het is aangetoond dat het aantal verzekerde 
garages de kans op het voorvallen van een schadegeval beinvloedt.

	■ De aanwezigheid van een goederenlift of lift voor auto’s: het is aangetoond dat deze criteria een invloed heeft 
op de waarde van het te verzekeren goed en dat de ernst van de schade verschilt naargelang de aanwezigheid van 
een goederenlift of lift voor auto’s.

	■ De aanwezigheid van een installatie van zonnepanelen, die voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor 
de elektriciteitstoevoer in de garage: het is aangetoond dat deze criteria een invloed heeft op de waarde van het te 
verzekeren goed en dat de ernst van de schade verschilt naargelang de aanwezigheid van zonnepanelen.

2.2. RECHTSBIJSTAND, AFSTAND VAN VERHAAL

Er bestaat geen specifiek criterium voor de tarifering of omvang van de dekking voor deze keuzedekkingen; het 
betreft een forfaitaire premie (per parkeerplaats, per garagebox) of een bijpremie uitgedrukt in een vast percentage.
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AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel (België) • 
Internet: www.axa.be • Tel.: (02) 678 61 11 • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

AXA geeft u een antwoord op:

Via MyAXA vindt u op axa.be een 
overzicht van al uw documenten en 

services.

U wilt veilig door het leven en een zorgeloze toekomst.
Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw familie en omgeving

beschermen en helpen al uw plannen actief voor te bereiden.
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