
Segmentatiecriteria DELA Uitvaartzorgplan

Artikel 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 
voorziet dat wij u een overzicht geven van onze segmentatiecriteria voor 
het DELA Uitvaartzorgplan. Hieronder vindt u een overzicht van deze 
criteria. 

DELA Uitvaartzorgplan
DELA Verzekeringen* hanteert de volgende segmentatiecriteria die een 
invloed kunnen hebben op de tarifering (T), de acceptatie (A) en de 
omvang van de dekking (D):

• Leeftijd: 
 Statistisch gezien neemt uw overlijdenskans toe naarmate u ouder 

wordt. De leeftijd die u hebt bij het aanvragen van een DELA Uitvaart-
zorgplan bepaalt of u het DELA Uitvaartzorgplan kan afsluiten en 
bepaalt tevens de hoogte van de premie.

 T, A

• Gezondheidstoestand: 
 Om bij de risicobeoordeling eventuele afwijkingen van de normale 

overlevingskans te kunnen vaststellen, wordt bij het afsluiten van het 
DELA Uitvaartzorgplan de gezondheidstoestand van de kandidaat-ver-
zekerde geverifieerd. De kandidaat-verzekerde vult daarvoor een ge-
zondheidsverklaring en eventueel bijkomende medische vragenlijsten 
in.

 T, A, D

• Woonplaats: 
 Enkel kandidaat-verzekeringnemers en kandidaat-verzekerden die in 

België hun hoofdverblijfplaats en domicilie hebben, kunnen een DELA 
Uitvaartzorgplan afsluiten.

 A

• Uitgesloten risico’s: 
 In geval van overlijden naar aanleiding van bepaalde risico’s wordt 

slechts een deel van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Deze uitge-
sloten risico’s (zelfmoord, oorlog,..) zijn beschreven in de algemene 
voorwaarden van het DELA Uitvaartzorgplan.

 D

Indien u bijkomende vragen heeft in verband met deze segmentatiecrite-
ria, dan kunt u steeds terecht bij uw verzekeringsbemiddelaar of bij DELA.

Bij het afsluiten van een 
uitvaartverzekering worden 

segmentatiecriteria toegepast. Deze 
criteria kunnen een invloed hebben 
op de acceptatie van de verzekering 

(of en hoe we uw risico kunnen 
verzekeren), op de tarifering (voor 
welke premie we uw risico kunnen 
verzekeren) en op de omvang van 

de dekking (welke bedragen zijn er 
verzekerd).

Januari 2017 l *DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 
0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en 
levensverzekeringen N.V., vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude 
Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864.
V.U. J. Van der Putten, p/a Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen. 


