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Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
24 punten Assuranties

Locatie
Huis der Verzekering  
de Meeûssquare 29,
1000 Brussel

Data
Op woensdag (9u-16u)
08/01/20
15/01/20
22/01/20
29/01/20

Examen
Vrijdag (9u-12u)
07/02/20

Opleider
Carl Jakus

Prijs
€ 1200   (leden Assuralia)
€ 1500   (niet-leden)

DOELSTELLING

Na deze module zijn de deelnemers in staat de algemene polis voor waarden 
te interpreteren en toe te passen en het te verzekeren kapitaal en de premies 
correct te bepalen. Ook beschikken zij na afloop over de vereiste kennis om 
de passende dekking te bepalen en de polis op te stellen.

DOELGROEP

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders 
van brandverzekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) en 
de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en een 
minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

PROGRAMMA

Hoe de algemene polisvoorwaarden toe te passen en te interpreteren? 
Hoe afstand van verhaal te integreren in de polisvoorwaarden?
Geldt de diefstaldekking ten gunste van de verzekerde ook buiten het 
verzekerde gebouw? 
Hoe bij de risicoacceptatie het maximumbedrag te bepalen, alsook de mede- 
en/of de herverzekering? 
Waaruit bestaat een premie ?  Hoe een zuivere premievoet  berekenen? 
Hoe een zuivere premie omzetten in een handelspremie?
En waarom? ...

INHOUD

 x Bepalen van het verzekerde kapitaal

 x Aansprakelijkheid in brand

 x Collectieve polissen - Medeverzekering - Herverzekering

 x Afstand van verhaal

 x Tarifering: Technische regels - Retentie (berekening TMS/VMS) - Structuur 
en classificatie

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico’s (woning-
landbouwuitbatinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. 
De opleiders zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te 
maken van werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, 
plannen, ...

BRANDVERZEKERING VOOR WONING EN HANDELSZAAK - 
DE PRAKTIJK VAN CONTRACTSLUITING EN UITGIFTE
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