ONTBIJTSESSIES VERZEKERINGEN DECAVI 2018/2019

Plaats: Wiltcher’s Steigenberger hotel, Louizalaan 71, 1050 Brussel
Taal: Frans en/of Nederlands (naargelang de spreker)
Uur: van 8 uur tot 9 uur 45
Prijs: 1.200 EUR excl. BTW voor de 10 sessies; 130 EUR excl. BTW per sessie (parking inbegrepen)
Opmerking: deelnemers die verhinderd zijn, kunnen steeds een plaatsvervanger aanwijzen
Inlichtingen: Laurent Feiner, DECAVI op het nummer 02/520 72 24 - GSM: 0495/ 51 43 40 / Fax: 02/ 520 67 03
(laurent.feiner@decavi.be)

INSCHRIJVINGSFORMULIER (FAX: 02/ 520 67 03)
(Voor) Naam
Functie
Bedrijf
Afdeling
Adres
BTW
Tel. / Fax
E-mail

 Wenst deel te nemen aan de 10 ontbijtsessies van het academiejaar 2018/2019 tegen de forfaitaire prijs van 1.200 EUR excl. BTW.
Wenst deel te nemen aan de volgende ontbijtsessies:

 Sessie van 26/9/2018 voorgezeten door P. Wunsch, Vice-Gouverneur bij de NBB: «Verzekeringscontrole tussen 2013 en 2018: stand
van zaken en welke toekomst? »

 Sessie van 10/10/2018 voorgezeten door I. Blomme (Partner, K Law)/F. Weynants (Director, KPMG Risk Consulting): «Insurance









Distribution Directive (IDD): stand van zaken wat betreft de belangrijkste praktische toepassingen»
Sessie van 21/11/2018 voorgezeten door V. Vandendael, Chief Commercial Officer van Lloyd’s: «Brexit: welke impact op verzekeringen
en België?»
Sessie van 12/12/2018 voorgezeten door P. Colle, Gedelegeerd Bestuurder van Assuralia en Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel:
«Nieuwe wet betreffende de verzekering en vergoeding van slachtoffers van terrorisme: lessen getrokken uit de aanslagen van 22 maart 2016?»
Sessie van 9/1/2019 voorgezeten door L. Sommerijns, Avocaat bij VWEW Advocaten: «Welke impact van recente prudentiële vereisten op
producten van de tweede pijler ?»
Sessie van 20/2/2019 voorgezeten door J-M. Gollier, Avocaat bij Eubelius»: «Zich bezighouden met duurzame ontwikkeling: een verplichting
die nodig is om te overleven... commercieel en juridisch ?»
Sessie van 20/3/2019 voorgezeten door T. Van der Straeten, Gedelegeerd-bestuurder, CEO van I.B.I.S. Insurance : «De
onderschrijvingsagentschappen: een bijkomende en efficiente partner voor de verzekeraars ?»
Sessie van 24/4/2019 voorgezeten door (spreker nog te bevestigen): «Digital Transformation rond het pensioen en de levensverzekering: wat
zijn de perspectieven?»
Sessie van 22/5/2019 voorgezeten door D. Deroanne, Deskundige in de mobiliteit van de toekomst en CEO van Double-D Consult:
«Autonome auto's: welke impact op mobiliteits- en verzekeringsoplossingen?»
Sessie van 12/6/2019 voorgezeten door G. Demal, Lid van het Directiecomité van FSMA: «Welke zijn de recente wettelijke evoluties en
hun impact op de verzekeringssector?»

of……………….ontbijtsessie(s) x 130 EUR excl. BTW = ………………………EUR
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