#060504

#VERZEKERINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BOUWTECHNISCHE VERZEKERINGEN - ABR

€ 350,90 incl. BTW

DE BOUWTECHNISCHE VERZEKERINGEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Het doel van deze training is om praktisch inzicht te verwerven in de noodzaak van een bouwverzekering.
Wat is het nut van een ABR-polis?
Wat zijn noodzakelijke uitbreidingen?
Wat is het begrip 10-jarige aansprakelijkheid? Wanneer start deze periode, wanneer eindigt ze?
Wat is het verschil met de gewone aansprakelijkheid?
Waarvoor dient de controleverzekering?
Elke cursist leert diverse elementen:
De aannemer leert zijn bedrijfsrisico te beperken, om zijn winstmarge scherper te kunnen maken.
De architect leert het belang om per werf een verzekering te hebben in plaats van uitsluitend beroep te doen op zijn verplichte BA polis.
De syndicus zal zeker de waarde van de gevelrenovatiepolis kunnen toepassen in het dagelijks beheer van zijn gebouwen.
De zelfbouwer krijgt meerdere tips om zijn eigen risico verzekerd te krijgen.
Je zal de teksten van de polisvoorwaarden gelezen hebben en de diverse clausules begrijpen. Zo weet je sneller wanneer het project waarmee je bezig bent een
speciale aanpassing nodig heeft.

Omschrijving
Leidingen die beginnen te lekken, een storm die schade aanricht, of diefstal van bouwmaterialen: ook op een bouwwerf zijn er allerhande risico’s. Niet alle bouwheren
zijn op de hoogte dat de standaard brandverzekering onvoldoende beschermt tegen bouwgerelateerde schadegevallen. In 3u bekijken we wat de ABR-verzekering
dekt, en wie kan ingedekt worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor:
verzekeringsmakelaars en hun medewerkers
vastgoedmakelaars en syndici
aannemers en vastgoedpromotoren
architecten

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:
FSMA: 6 punten Verzekeringen
BIV: 3u

PROGRAMMA
Context en definities
verzekerde partijen
Materiële schade
Aansprakelijkheid
Verschil met BA10
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Premieparameters
Q&A

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 08/03/2022

Lesdata voor Webinar vanaf dinsdag 08/03/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 08/03/2022

14:00

17:00

dinsdag 15/03/2022

14:00

17:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Frederic Soenen werkte als zelfstandig bankagent en verzekeringsmakelaar. Vandaag maakt hij als consultant zijn moto waar: "Helping companies and businesses
grow". Frederic is een ervaren docent met specialisatie in verzekeringen.
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