
ONTBIJTSESSIES VERZEKERINGEN DECAVI 2021/2022  
(Luxemburg) 

 

-DECAVI- 

                    

 

Plaats: Hôtel Parc Belair, 109 avenue du X septembre (Tien), 2551 Luxembourg 

Taal: Frans - Uur: van 8u tot 10u 

Prijs: 560 EUR excl. BTW voor de 5 sessies; 130 EUR excl. BTW per sessie (parking gereserveerd en inbegrepen) 

Vervanging: deelnemers die in extremis verhinderd zijn, kunnen steeds een plaatsvervanger aanwijzen die een leidende 

functie bekleedt binnen de maatschappij 

Bijscholingspunten: deze opleidingen zijn bestemd voor personen die belangstelling hebben voor verzekeringen 

(verzekeraars, banken, tussenpersonen, adviseurs, enz.) en geven recht op bijscholingspunten. 

Inlichtingen: Laurent Feiner, DECAVI op 00 32 2 520 72 24 - GSM : 00 32 495 51 43 40 (laurent.feiner@decavi.be) 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER (laurent.feiner@decavi.be) 
 

Naam 

Voornaam 

Functie 

Maatschappij 

Afdeling 

Adres 

BTW 

Telefoon / Fax 

E-mail 

 

❑ Wenst deel te nemen aan de 5 ontbijtsessies van het academiejaar 2021/2022 tegen de forfaitaire prijs van 560 EUR excl. BTW. 

 

Wenst deel te nemen aan de volgende ontbijtsessies: 

 

❑ Sessie van 20/10/2021 voorgezeten door C. Nollet, Global Chief Investment Officer, en Bruno Cox, Gedelegeerd-bestuurder, 

algemeen directeur van Fuchs Insurances : «Levensverzekeringen en vermogensbeheer: welke troeven en uitdagingen voor de 

toekomst?» 

 

❑ Sessie van 15/12/2021 voorgezeten door P. Devolder, Professeur UCL/Voorzitter van Reacfin: «Hervormingen van de eerste en 

tweede pensioenpijler: welke recente tendensen ?» 

 

❑ Sessie van 19/1/2022 voorgezeten door J-M. Gollier, Advocaat bij Eubelius: «Duurzaamheid van beleggingen en 

verzekeringsproducten: welke uitdagingen, verplichtingen en opportuniteiten voor verzekeraars?» 

 

❑   Sessie van 16/3/2022 voorgezeten door M. Gouden, Partner bij Philippe & Partners: «Levensverzekering: feedback uit ervaring 

(onbekwaamheid van de verzekeringsnemer, beheer, derdenbeslag, begunstigingsclausules, gevraagde informatie door de 

begunstigden/erfgenamen, enz.)» 

 

❑ Sessie van 18/5/2022 voorgezeten door E. Gaubert, Deputy Director, Innovation & Partnership, RGA en E. Djengue, Directeur 

innovatie, RGAx: «Welke nieuwe ecosystemen in verzekeringen (fintech, Insurtech...)?»   

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

 

 

Datum :     Handtekening :  


