
Criteria die worden aangewend bij de aanvaarding van het risico of bij het bepalen van 
het toepasselijk tarief:
 
l	Leeftijd
 Gezien de kans op overlijden toeneemt wanneer u ouder wordt, heeft uw leeftijd op het moment dat u 

de levensverzekering ondertekent een invloed op de dekking en / of de premie. Bijgevolg onderschrijft 
Athora Belgium geen verzekering met personen van een bepaalde leeftijd.

l	Gezondheidstoestand 
 Uw gezondheidstoestand, op het moment dat u de levensverzekering ondertekent, heeft een invloed 

op de dekking en /of de premie. Er kan namelijk een verhoogd risico tot overlijden bestaan omwille van 
bepaalde medische aandoeningen. We kunnen een medische vragenlijst en / of een medisch onderzoek 
vragen.

l	Levensstijl
 Uw levensstijl is medebepalend voor een hoger risico op overlijden, wat een invloed kan hebben op de 

dekking en / of de premie. Zo houden we rekening met onder meer volgende factoren: roken – risicovolle 
hobby’s en / of sporten – in het buitenland verblijven.

l	Beroep
 Uw professionele activiteit kan een verhoogd risico tot overlijden met zich meebrengen.

l	Gewone verblijfplaats
 Athora Belgium sluit enkel in België levensverzekeringen af. Daarom is een gewone verblijfplaats in België 

noodzakelijk voor de verzekeringsnemer en voor de verzekerde.

l	FATCA
 Met het oog op het beperken van de rapporteringverplichtingen zoals opgelegd door de FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) wetgeving, aanvaardt Athora Belgium geen US Persons meer. Een US 
Person is een persoon die aan één of meer gebleken US indicies beantwoordt1 die aanleiding geven tot de 
toepassing van de FATCA-reglementering.

l	Verzekerd kapitaal
 De grootte van het kapitaal dat u wenst te verzekeren heeft een invloed op de dekking en / of de premie. 

Uw financiële situatie kan bijgevolg invloed hebben op de hoogte van het verzekerd kapitaal.

1  US indicies zijn: de Amerikaanse nationaliteit bezitten, geboren zijn in de Verenigde Staten, Amerikaanse belastingplichtige zijn, een Green 
Card bezitten, een correspondentie-of verblijfsadres of een telefoonnummer in de Verenigde Staten hebben of vertegenwoordigd worden 
door een mandataris of een andere vertegenwoordiger in de Verenigde Staten.

DE AANVAARDING EN DE TARIFERING VAN
DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN

Onze segmentatiecriteria zijn het resultaat van statistische studies. Uit de analyse van deze studies 
blijkt dat het aantal en / of de ernst van de schadegevallen een rechtstreeks verband houdt met ken-
merken die te maken hebben met de verzekerde persoon. Deze verschillende gegevens maken het 
mogelijk om te bepalen welk risiconiveau de verzekeringsnemer en / of de verzekerde persoon, verte-
genwoordigt.
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