Segmentatiecriteria - Premiezetting
D.A.S. past slechts in zeer beperkte mate segmentatiecriteria toe.
-

-

-Rechtsbijstand Voertuig: de tarieven All RISK Voertuig voor particulieren zijn niet
gebaseerd op het gebruik van het voertuig, de woonplaats, de leeftijd van de
bestuurder, maar alleen op het type voertuig (bromfiets, motorfiets, personenauto).
De tarieven "Vaartuig" zijn gebaseerd op het type boot, afhankelijk van de lengte en
categorie.
De tarieven voor "vliegtuigen" zijn afhankelijk van het motorvermogen en de B.A. premie.
Het procedureel verleden van de verzekeringsnemer gedurende de laatste drie jaren kan
een reden zijn om een aangepast verzekeringsaanbod te formuleren.
Als de meegedeelde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een geschil of
conflict, kan het tarief van het ingediende verzekeringsvoorstel aangepast worden.

Segmentatiecriteria - Aanvaarding en reikwijdte van de dekking
-

-

-

-

-

Een houding die indruist tegen het gedrag van een ’goede huisvader ‘ kan het gewettigd
vertrouwen tussen de verzekerde en zijn verzekeraar zodanig schaden dat een
evenwichtige contractuele samenwerking in gevaar komt. In dit geval heeft de
verzekeraar de mogelijkheid om de dekking te beperken of te weigeren.
De beëindiging van een rechtsbijstandspolis door een andere verzekeraar kan gevolgen
hebben voor het gewettigd vertrouwen van DAS, waardoor deze elke dekking kan
weigeren.
Frauduleuze of onvolledige verklaringen op het moment van het sluiten van het contract
of het ontstaan van een juridisch geschil kunnen ook het gewettigd vertrouwen van
D.A.S. ondermijnen, waardoor het contract kan worden beëindigd.
Het procedureel verleden van de verzekeringsnemer gedurende de laatste drie jaren kan
een reden zijn om geen verzekeringsaanbod te formuleren of een aangepast
verzekeringsaanbod te formuleren.
Als de meegedeelde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een geschil of
conflict, is het mogelijk dat er geen verzekeringsaanbod wordt gedaan of dat het gedane
verzekeringsaanbod wordt aangepast.

-

Dekking Arbeidsrecht: de beslissing om de dekking Arbeidsrecht te verlenen kan
worden beïnvloed door het beroep van de verzekeringnemer of de andere verzekerden.
De uitoefening van een bepaald beroep kan een reden zijn om de dekking Arbeidsrecht
te weigeren.

