ONTBIJTSESSIES VERZEKERINGEN DECAVI 2020/2021

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: 1.300 EUR excl. BTW voor de 10 sessies; 140 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 / E-mail : laurent.feiner@decavi.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER (laurent.feiner@decavi.be)
(Voor) Naam
Functie
Bedrijf
Afdeling
Adres
BTW
Tel. / Fax
E-mail

❑ Wenst deel te nemen aan de 10 ontbijtsessies van het academiejaar 2020/2021 tegen de forfaitaire prijs van 1.300 EUR excl. BTW.
Wenst deel te nemen aan de volgende ontbijtsessies:

❑ Sessie van 23/9/2020 voorgezeten door L-A. Nyssen, Counsel bij Philippe & Partners: «GDPR: wat zijn de aanhoudende uitdagingen
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

voor de verzekeraars?»
Sessie van 7/10/2020 voorgezeten door S. Porteman, Director KPMG en E. Van Camp, Partner KPMG: «Wat zijn de belangrijkste
trends voor de Belgische verzekeringssector in het post-Covid-tijdperk ?»
Sessie van 18/11/2020 voorgezeten door E. Djengue, Directeur innovatie vij RGAx: «Een combinatie van menselijk gedrag en nieuwe
technologieën: welke hefboomwerking voor de persoonsverzekeringen?»
Sessie van 16/12/2020 voorgezeten door Lut Sommerijns, Pensions and Discrimination Lawyer bij Tilia Law: «Groepsverzekering:
welke lessen kunnen worden getrokken uit de covid-19 pandemie?»
Sessie van 6/1/2021 voorgezeten door P. Wunsch, gouverneur bij de NNB : «Welke zijn de huidige prioriteitsdossiers na de crisis van het
coronavirus?»
Sessie van 17/2/2021 voorgezeten door H. Lannoy, Gedelegeerd Bestuurder bij Assuralia: «Verzekeringssector: welke zijn de huidige
prioriteitsdossiers?»
Sessie van 24/3/2021 voorgezeten door G. Demal, Lid van het Directiecomité bij FSMA: «Wat zijn de evoluties in het kader van de
wetgeving voor de verzekeringssector?»
Sessie van 21/4/2021 voorgezeten door door W. Hameryck, Commercieel Directeur bij Euromex: «Rechtsbijstandverzekering: wat zijn
de uitdagingen en de verwachte evoluties voor de toekomst ?»
Sessie van 12/5/2021 voorgezeten M. Gilson, Voorzitter bij Feprabel: «De makelaar: de natuurlijke partner van verzekeraars?»
Sessie van 9/6/2021 voorgezeten door A. Verlinden Voorzitter bij BZB-Fedafin: «Hoe ziet de toekomst van de verzekeringsdistributie
eruit?»

of……………….ontbijtsessie(s) x 140 EUR excl. BTW = ………………………EUR

Datum:

Handtekening:

DECAVI-

