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DOELSTELLING

De vereiste juridische en technische kennis verwerven om de werking van 
de Belgische verzekeringsmarkt en van de meeste verzekeringsproducten te 
begrijpen.

Deel 1 : Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

 x De kenmerken, de belangrijkste elementen en de werking van de  
Belgische verzekeringsmarkt kennen.

 x De structuur en de principes van de wet van 2014 kennen, alsook het 
verschil tussen verschillende soorten verzekeringen.

 x Weten welke de betrokkene partijen zijn en hun contractuele  
verplichtingen kennen.

 x Weten hoe een overeenkomst tot stand komt, welke de principes zijn 
van de bewijsregeling van het bestaan van de overeenkomst en de voor-
ziene verjaringstermijnen kennen.

 x Het kader en het functioneren van de afhandeling van klachten kennen.
 x Weten welke de verzekeringen zijn die de financiële risico’s dekken die 

een consument loopt, het voorwerp en de voornaamste waarborgen van 
elke van hen kennen.

Deel 2 : Diverse wetgeving

 x Het begrip verzekeringsdistributie, de activiteiten ervan, de actoren en 
hun verplichtingen kennen.

 x Het toepassingsgebied en de principes kennen van de wetgeving betref-
fende de consumentenbescherming.

 x Het toepassingsgebied en de principes van de GDPR kennen.
 x Het toepassingsgebied en de principes van de antiwitwaswetgeving  

kennen. De rol van de verschillende actoren hieromtrent kennen.
 x Weten hoe de bepalingen inzake de informatieverplichtingen en  

gedragsregels kunnen worden nageleefd.
 x Het referentiekader inzake bedrijfsethiek kennen.

DOELGROEP

Voor elke persoon die een algemene kennis in verzekeringen wenst te  
verwerven.

Deze opleiding is een uitstekende inleiding tot de verzekeringsberoepen.

Voor elke persoon die zich wenst voor te bereiden op het examen  
Module 1 (algemeen module) met het oog op het verkrijgen van een attest van  
beroepskennis:

 x De personen in contact met het publiek (PCP)

 x De verantwoordelijken voor de distributie (VVD) 

 x De verzekerings-, de nevenverzekerings- of de herverzekeringstussen-
personen
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 x De effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor de (her)verzekeringsdistributie.

Voor elke persoon die zijn/haar kennis hieromtrent wenst bij te werken

PROGRAMMA

Deel 1 : Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

 x De Belgische verzekeringsmarkt

 x De toepasselijke wetgeving betreffende de verzekeringsovereenskomsten

 x Basisprincipes betreffende de afhandeling van klachten 

 x Minimale financiële vakbekwaamheid

Deel 2 : Diverse wetgeving

 x De toepasselijke wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten

 x De toepasselijke wetgeving betreffende de consumentenbescherming

 x De toepasselijke wetgeving betreffende de gegevensbescherming

 x De toepasselijke wetgeving betreffende de witwaswetgeving

 x Basisprincipes betreffende de informatievereisten en de gedragsregels voor de distributie van verzekeringen 
(MiFID/IDD)

 x Basisprincipes van bedrijfsethiek

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen Module 1 
(kan vanaf 1 januari 2021 worden afgelegd in het kader van het nieuwe examensysteem)
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