
Criteria die worden aangewend bij de aanvaarding van het risico:
 
l	De schadestatistieken uit het verleden: de statistieken tonen aan dat het schadeverleden een invloed 

heeft op de frequentie of ernst van toekomstige schadegevallen.
 

Criteria die worden aangewend voor het bepalen van de premie /omvang van de waarborg:

l Basiscriteria: wordt het paard al dan niet in huur gegeven?

l Indien het paard niet in huur gegeven wordt:  

l	Het aantal verzekerde paarden: het aantal verzekerde paarden verhoogt de mogelijkheid dat een 
schadegeval gebeurt.

l	Het al dan niet deelnemen aan wedstrijden: statistisch onderzoek wijst uit dat de deelname aan  
wedstrijden de schadekans doet toenemen.

l	Het al dan niet inspannen: het inspannen van een paard heeft invloed op de handelbaarheid en dus op 
de frequentie van schadegevallen.

l	 Uitbating van een rijschool: 

l	Het aantal verzekerde paarden: het aantal verzekerde paarden verhoogt de mogelijkheid dat een  
schadegeval gebeurt.

l	Het aantal leraars: het aantal leraars doet de kans op een schadegeval toenemen.
l	Bestemming van de gebouwen: het risico wordt medebepaald door de functie van de gebouwen.
l	De inrichting van paardenwedrennen: uit statistieken blijkt dat de deelname risicoverhogend is.
l	Aanvullende waarborg: schade aan in de rijschool ondergebrachte paarden:
	 l	Volgens de verzekerde waarde en het aantal verzekerde paarden.
 l	Volgens het aantal verzekerde paarden.

DE AANVAARDING EN DE TARIFERING
VAN DE VERZEKERING BA PAARDEN 

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 heeft met ken-
merken die te maken hebben met de verzekerde persoon en / of het verzekerde goed. Deze verschil-
lende gegevens maken het mogelijk om te bepalen welk risiconiveau de te verzekeren persoon en / of 
het te verzekeren goed vertegenwoordigt.
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