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Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
18 punten Assuranties

Locatie
Insert Brussels
de Meeûssquare 29 

1000 Brussel

Data
Op donderdag (9u-16u)
28/05/20
04/06/20
11/06/20

Examen Certassur
Vrijdag (09u-10u30)
19/06/20

Opleider
Carl Jakus

Prijs
€ 820   (leden Assuralia)
€ 1020 (Niet-leden)

DOELSTELLING

Beheersen van de basisbegrippen en inzicht verwerven in de algemene 
voorwaarden van de verzekering brand ”eenvoudige risico’s”. Er de belangrijkste 
kenmerken van kennen alsook de waarborgen, de omvang en de beperkingen 
van de dekkingen. Ze kunnen onderscheiden van de brandverzekering “niet-
eenvoudige zogenaamde speciale risico’s”.

DOELGROEP

Deze opleiding is gericht tot beheerders in verzekeringsondernemingen en 
tussenpersonen die geen ervaring in deze tak hebben. Voor de personen 
die binnen de ondernemingen (buiten de verzekeringssector) verzekeringen 
beheren is deze opleiding een aanrader. 

Kennis van het deel 4 wet 4 april 2014 is een voordeel.

PROGRAMMA

Wie heeft een verzekeringsbelang en wie is aansprakelijk?

Wat zijn de basisdekkingen en uitsluitingen van een

brandverzekering “woning en handelszaak”?

Wat is de evenredigheidsregel? In welke gevallen is deze niet van toepassing?

Wat is het verschil tussen de aanvullende en optionele dekkingen?

Hoe de waarde van een gebouw en inhoud bepalen?

 x Wetgevend kader van de brandverzekering 

 x Brandverzekering eenvoudige risico’s: 

 x Wie kan zich verzekeren en in welke hoedanigheid?

 x Welke waarde verzekeren? Hoe die waarde vaststellen?

 x Verzekerbare gevaren, waarborgen en uitsluitingen

 x Preventie en tarifering

 x Administratie en follow-up van een overeenkomst (duur, opzegging, 
geschillen…) . Regelen van een schadegeval? Berekening van de 
vergoeding (franchise, verhaal, omkeerbaarheid…) .

 x Brandverzekering speciale risico’s: basisdekkingen & facultatieve 
waarborgen.

VERZEKERING BRAND EN 
NATUUREVENEMENTEN

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het 
Certassur examen “Brand en natuurevenementen (tak 8)” - Beroepskennis

http://www.insert.be

