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Locatie
Insert Brussels

de Meeûssquare 29
1000 Brussel

Data

Op woensdag (9u-16u)
07/10/20
14/10/20
21/10/20
28/10/20
12/11/20 (donderdag)

Examens Certassur
(tak 21 & 23)
Donderdag (9u-12u)
19/11/2020

Opleider
Benny De Cauwer

Prijs

€ 1470 (leden Assuralia)
€ 2070 (Niet-leden)

Accreditatienr.
100001 A + B
Geregelde bijscholing
30 punten Assuranties

competence center Assuralia

LEVENSVERZEKERINGEN - PARTICULIEREN EN
NIET-PARTICULIEREN
TAKKEN 21-22-23-26
DOELSTELLING
x De verschillende soorten levensverzekeringen kennen (beleggingsproducten inbegrepen).
x Een basiskennis verwerven van de techniek, de juridische aspecten en
de fiscaliteit van de levensverzekering
x De essentiële kenmerken kennen en begrijpen van de pensioenen van
de 2de pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen: Groep - IPT en VAPZ
x De voornaamste aspecten van de fiscaliteit van deze pensioenen, met
inbegrip van de 80%-regel kennen
x Belangrijke punten van de WAP kennen.
DOELGROEP
Voor elke starter in de tak leven.
PROGRAMMA
x Wet betreffende de verzekeringen en op levensverzekeringen toepasbare bepalingen / De 4 pensioenpijlers
x Wettelijk pensioen en wettelijke prestaties in geval van ziekte of ongeval
x De verschillende soorten “klassieke levensverzekeringen” (Tak 21)
x Bruidschats- en geboorteverzekeringen (Tak 22)
x De aanvullende verzekeringen invaliditeit en ongeval
x De flexibele verzekering “universal life” (Tak 21)
x De verschillende elementen die het bedrag van een levensverzekeringpremie bepalen
x De wiskundige reserve (of waarde van de overeenkomst) en de
toepassingen ervan / De winstdeelname
x Fiscaliteit van de levensverzekeringen 3de pijler (Langetermijnsparen,
Pen-sioensparen, Woonbonus)
x Beschrijving van de bankproducten
x De “financiële producten” in de verzekering (Tak 21 - Tak 23 - Tak 26)
x De conjuncturele uitstapvergoeding
x Fiscaliteit van de verzekeringen van het type “financiële producten”
(roerende voorheffing)
x Rechten en plichten van de personen die tussenbeide komen in een
levensverzekering
x Verschillende begunstigingsclausules
x De successierechten in de levensverzekering
x Eigenschappen van de pensioenen van de 2de pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen (Groep, Individuele Pensioentoezegging, Vrij
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Sociaal – Riziv)
x Fiscaliteit van de pensioenen van de 2de pijler (en van de aanvullende
pensioenen)
x Sociaal luik van de WAP voor de loontrekkenden / WAP voor de
zelfstandigen
Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op de Certassur
examens “Levensverzekeringen - Particulieren en Niet-Particulieren
(takken 21, 22, 23 , 26)” - Beroepskennis.
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