#130098

#VERZEKERINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PRACTICA AUTOVERZEKERINGEN

€ 260,15 incl. BTW

PRACTICUM UITGEDIEPT DOOR EXPERTEN TER ZAKE

OMSCHRIJVING

Introductie
Als verzekeringsmakelaar en medewerker binnen de verzekeringen is bijscholing een belangrijk aspect. Niet alleen om bij te blijven, om regelmatig via opfrissing uw
kennis nog eens te testen, maar ook om dieper in de materie te graven.

Omschrijving
Binnen Syntra West krijgt u nu de kans om via een aantal gerichte sessies u te verdiepen in de praktijk. Immers, tijdens deze opleidingen worden schadegevallen
uitgediept door experten ter zake . Zo krijgt u de kans om uw kennis toe te passen, gezien deze cases ook recht uit de praktijk kunnen komen. Deze gerichte analyse
van volledige praktijkcases, onder begeleiding van de expert-docent: niet te missen voor u als professional binnen de verzekeringen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze practica sessies zijn gericht op verzekeringsmakelaars en medewerkers uit de verzekeringssector.

Voorkennis
U heeft voorkennis inzake de betreffende verzekeringen.

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 6 punten Verzekeringen

PROGRAMMA
Tijdens alle practicasessies wordt ingegaan op:
praktische cases & schadedossiers
bespreking van de schadegevallen
mogelijkheid tot vraagstelling en inbreng tijdens de cases
duiding bij de afhandeling van en beslissing in deze dossiers
Tijdens de praktische toepassingen wordt vooral de nadruk gelegd op:
aanvulling inzake rechtsbijstand, DIV en BIV, polisvoorwaarden, etc.
expertiseovereenkomst, Barema's RDR
de objectieve aansprakelijkheid (De wet op de zwakke weggebruiker)
afhandeling procedure bij ongeval

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf woensdag 25/11/2020 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf woensdag 25/11/2020

Locatie

Contact

Datum

Einduur

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

22:00

8800 Roeselare

woensdag 25/11/2020

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur
19:00
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Datum

Startuur

Einduur

woensdag 02/12/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Guy Schepens
Lic. in de staats- en bestuurswetenschappen
Spec. Lic. in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek
Verzekeringsmakelaar - Pensioenadviseur
Docent verzekeringstechniek en verzekeringsmanagement (Brokers Training - Insert - Syntra Vlaanderen)
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