AG Care Hospitalisatie & AG Care Vision

Segmentatiecriteria betreffende de acceptatie, tarifering en/of de omvang van de waarborg
Bij het onderschrijven van een ziektekostenverzekering, zoals AG Care Hospitalisatie en AG Care Vision, wordt bij het inschatten
van het verzekerd risico, de bepaling van de premie en de omvang van de dekking rekening gehouden met (een combinatie van) de
volgende factoren:
• Leeftijd
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het risico op medische kosten. Daarom kunnen enkel personen tot en met 69 jaar aansluiten.
Daarnaast bepaalt de instapleeftijd – dit is de leeftijd waarop de verzekering wordt afgesloten – ook de te betalen premie. Hoe
jonger u instapt, hoe lager de premie.
• Gezondheidstoestand
De gezondheidstoestand laat toe het toekomstige risico op medische behandelingen beter in te schatten. (Vooraf)bestaande
aandoeningen kunnen uitgesloten worden van de verzekering of aanleiding geven tot een bijpremie.
• Woonplaats
In België zijn er grote verschillen in de facturatiepolitiek van de ziekenhuizen. Zo worden voor eenzelfde ingreep vaak sterk
verschillende bedragen en supplementen aangerekend. AG Insurance past daarom een ziekenhuissegmentatie toe, waarbij in een
klein aantal ‘duurdere’ ziekenhuizen geen volledige terugbetaling voorzien wordt bij een verblijf in een eenpersoonskamer. Met een
bijpremie kan echter een volledige terugbetaling bekomen worden in alle Belgische ziekenhuizen. Deze bijpremie is afhankelijk van
de woonplaats van de verzekeringsnemer.
• Gezinssituatie
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Door het hele gezin samen te verzekeren, kan een betere spreiding van de risico’s bekomen worden. Op de totale gezinspremie is
dan ook een korting van 5 % van toepassing vanaf 1 aangesloten kind, en 7,5 % vanaf 2 aangesloten kinderen.
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