
Verzekeringsbegrippen in de praktijk - E-
learning
DOELSTELLINGEN

Na het volgen van deze e-learning kun je volgende vragen beantwoorden:

Wat is een verzekeringsovereenkomst?
Wie wordt door de verzekeringsovereenkomst beschouwd als betrokken
persoon en hoe worden deze personen gedefinieerd?
Welke zijn de wezenlijke bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst en
hoe worden zij gedefinieerd?
Wat zijn de gevolgen als een of meerdere van deze wezenlijke bestanddelen
ontbreken?
Welke zijn de wettelijke regels die op deze begrippen van toepassing zijn?

Je zal ook de antwoorden op bovenstaande vragen in de praktijk kunnen omzetten.

 

SAMENVATTING

Categorie:

Verzekeringen

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

E-learning - afstandsstudie

Prijs:

Lid: € 180.00
Niet-lid: € 200.00
Partner BZB: € 180.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag



Punten/uren:

Verzekeringen: 3

Attestering:

700.010

DOELGROEP

Deze e-learning is voornamelijk bestemd voor de verantwoordelijken en de
personen in contact met het publiek van de verzekeringsdistributeurs die het
begrip verzekeringsovereenkomst en de desbetreffende wezenlijke bestanddelen
beter wensen te begrijpen en deze begrippen in de praktijk wensen om te zetten.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis:

Een voorkennis van deel 4 van de wet van de wet betreffende de verzekeringen is
nuttig om de oefeningen en vragen gemakkelijker op te lossen.

PROGRAMMA

Inhoud

E-learning bestaande uit theorie en oefeningen:

Wettelijke definitie van de verzekeringsovereenkomst.
De betrokken personen:

verzekeringnemer
verzekerde
begunstigde
benadeelde

De wezenlijke bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst:
premie
verzekeringsprestatie
onzekere gebeurtenis
verzekerbaar belang

Sanctie bij het ontbreken van een van de wezenlijke bestanddelen
Wettelijke regels van toepassing op de bestudeerde begrippen



PRAKTISCHE INFORMATIE 

Duurtijd: 3 uur e-learning

Aantal uren en punten in verzekeringsbemiddeling 3 uren/punten, bewezen
mits het slagen voor de finale test.

Informatie over de online test 

De test bestaat uit meerkeuzevragen. Je hebt recht op 2 pogingen en hebt 20
minuten de tijd om de test te voltooien. Als je niet geslaagd bent (minder dan 60%),
heb je extra kennis verworven, maar heb je geen recht op bijscholingspunten. 

METHODOLOGIE

Een ‘E-learning - afstandsstudie’ is 100% zelfstudie. Het is een leervorm
waarbij de deelnemer individueel, op eigen tempo leerinhoud verwerkt die
aangeboden wordt onder de vorm van een door de docent opgestelde syllabus.
Deze wordt in een digitaal formaat (pdf)aangeboden via het MyFA leerplatform,
mogelijk aangevuld met een oefenplatform.

Type opleiding: E-learning

Je krijgt toegang tot een interactieve module met theorie, oefeningen en casussen. 

Opleidingsmateriaal:  

Interactieve module 
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