#190472

#VERZEKERINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INZICHT IN MIJN BEDRIJFSRISICO’S – MEEPRATEN MET MIJN
VERZEKERINGSMAKELAAR NIEUW

€ 320,65 incl. BTW

VERZEKER U MET KENNIS VAN ZAKEN TEGEN UW BEDRIJFSRISICO'S

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Wenst u meer zicht te krijgen op wat u van uw (bestaande) verzekeringen mag verwachten bij bedrijfsincidenten of ongevallen ? Bent u wel overtuigd dat u afdoende
verzekerd bent tegen uw bedrijfsrisico’s?
Tijdens deze opleiding wordt heel praktijkgericht toelichting gegeven bij de meest courante bedrijfsverzekeringen, inclusief de duiding hoe een
verzekeringsmaatschappij interpreteert, apprecieert en dit volgens de actuele wetgeving. Het is een praktische leidraad voor iedere ondernemer rekening houdend
met zowel de technische als de juridische aspecten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot alle ondernemers.

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Even uw huidige verzekeringspolissen op voorhand doornemen kan deze opleiding nòg interessanter maken.

Methodologie
Tijdens deze opleiding wordt de theoretische basis verder toegelicht met tal van praktijkvoorbeelden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
U kunt beter uw bedrijfsrisico’s inschatten en beoordelen in welke mate uw verzekeringen hierop zijn afgestemd. U weet welke (bijkomende) vragen u moet stellen aan
uw makelaar. U heeft inzicht op mogelijke dekkingen van risico’s. U kan uw bedrijf beter vertegenwoordigen bij schaderegelingen.

PROGRAMMA
Inleiding:
Verzekeringen : zijn ze een noodzakelijk kwaad?
Evoluties in het verzekeringswezen.
Algemene bepalingen:
Wat is een verzekering?
Wat zijn de essentiële bestanddelen van een verzekeringscontract?
Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen en sociale zekerheid
Doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht en aansprakelijkheidsverzekeringen
Incidenten en ongevallen : fout - schade - oorzakelijk verband
Risico’s indekken via verzekeringen:
Risicobeheer in de onderneming
De belangrijkste bedrijfsverzekeringen nader bekeken:
Arbeidsongevallenverzekering
Beroepsziekten
Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve ongevallenverzekering versus arbeidsongevallenverzekering
Schema evolutie na aangifte van een arbeidsongeval
Burgerlijke aansprakelijkheid van het bedrijf : BA exploitatie
Brandverzekering

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#190472

Bedrijfsschadeverzekering
Machinebreukverzekering
Verzekering zwakstroomtoestellen en informaticarisico’s
Vervoer van goederen
Rechtsbijstandverzekering
Achtergrondinformatie verzekeringen
Verzekeringen t.a.v. de welzijnswetgeving
Rechtspositie van de verzekerde
Rechtspositie van de benadeelde
Fraude : modewoord of werkwoord?

PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

dinsdag 05/05/2020

19:00

22:00

8500 Kortrijk

dinsdag 12/05/2020

19:00

22:00

dinsdag 19/05/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Piet Vandendriessche is zaakvoerder van Oxalis Bureau, gespecialiseerd in deskundigenonderzoek.
Sedert meer dan 25 jaar staat hij in voor schaderegelingen en aansprakelijkheidsonderzoeken in binnen- en buitenland, voor diverse verzekeringsmaatschappijen.
Daarnaast treedt hij geregeld op als deskundige voor gerechtelijke instanties en voert hij risico-analyses uit.
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