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Geregelde bijscholing
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1000 Brussel

Data
Op maandag (9u-16u)
04/11/19
18/11/19
25/11/19

Examens Certassur
Maandag (9u-10u30)
02/12/19

Opleider
Peter De Potter

Prijs
€ 1050   (leden Assuralia)
€ 1460   (Niet-leden)

DOELSTELLING

Op het einde van deze cursus hebben de deelnemers een algemene kennis 
van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de 
verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot 
het privéleven, de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en de tienjarige 
aansprakelijkheid.

DOELGROEP

Voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven, al-
sook voor elke tussenpersoon in verzekeringen die het statuut van Verant-
woordelijke voor de Distributie (VVD) wil verwerven en hiervoor het Certas-
sur examen 17 ‘Algemene BA (tak 13) beroepskennis’ aflegt.

PROGRAMMA
 x Basis BA 

 x De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 x De extracontractuele aansprakelijkheid
 x De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
 x De personen- en schadeverzekeringen

 x Aansprakelijkheidsverzekeringen
 x Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 

04.04.14)
 x Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
 x Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
 x Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)

 x De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
 x BA privéleven / BA onroerend goed
 x Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven

 x Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 x Soorten aansprakelijkheid in verzekering BA ondernemingen  
 x Soorten aansprakelijkheid in de verzekering beroepsaansprakelijkheid
 x Verzekerde personen / Notie ‘derden’ / Gebruik van voertuigen / 

Dekking materiële schade 
 x BA milieu / Burenhinder / Toevertrouwde goederen
 x BA na levering / Uitsluiting ‘schade aan geleverd product / 

uitgevoerde werken’
 x Verschillende verzekeringssystemen (loss occurence, claim made, fact  

occurence)
 x Tienjarige aansprakelijkheid

 x Rechtsgrond en draagwijdte tienjarige aansprakelijkheid 
architecten en aannemers / Technische controle / De gangbare 
waarborguitbreidingen

 x Verplichtingen van de verzekeraar na het einde van de overeenkomst  
(art. 142. Wet van 04.04.14)

 x Nut van een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)

ALGEMENE BA & 
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het 
Certassur examen “Algemene BA (tak 13) “ - Beroepskennis.
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