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Betreft: NIVRE basiscursus ATV

Geachte Kandidaat Register-Expert,
Op woensdag 31 oktober 2012 wordt de NIVRE Basiscursus Aansprakelijkheid/Technische Varia gegeven.
Deze dagcursus wordt georganiseerd voor de Kandidaat Register-Expert ingeschreven in het Register
van de branche ATV, welke deze module nodig heeft om als Register-Expert in het Register ingeschreven
te kunnen worden.
Programma
De cursus is opgebouwd uit een theoretisch gedeelte en een casus- en discussiegedeelte. Hierin komen de
verschillende producten aan bod en worden er verbanden gelegd met andere verzekeringen.
Ontvangst
Car- en Montage
Lunch
Machinebreuk en overige TV

09.30 – 10.00 uur
10.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Onderwerpen welke worden behandeld:
Montageverzekeringen
CAR verzekeringen
Computerverzekeringen
Machinebreukverzekeringen
Materieel schadebegrip
Carentztijd / ontdekking materiele schade/reparatie
Bijzondere uitsluitingen
Verschillen tussen CAR en montagepolissen
Diverse CAR secties
Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
Inzichten in de markt
Effecten van het Nieuw verzekeringsrecht, regres, eerst aangesproken verzekeraar
De wijze en opbouw van rapportage
Overlap van brandverzekeringen en andere verzekeringen

Locatie
NIVRE
Kralingseweg 225
3062 CE Rotterdam

Kosten
Deelname aan de NIVRE basiscursus ATV kost € 225,00 exclusief BTW.
Aanmelding
Indien u wenst deel te nemen aan deze cursus kunt u zich uitsluitend aanmelden middels Extranet.
Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. Na deelname zal u (digitaal) een
bewijs van deelname worden toegestuurd.
Maximaal aantal deelnemers is 12 personen.
Annulering
In geval van annulering kunt u via het Extranet afmelden. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus
wordt u 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas genoodzaakt u
het volledige bedrag in voor deelname in rekening te brengen.
Het NIVRE is gemachtigd om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te mogen begroeten op woensdag
31 oktober aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Branche Aansprakelijkheid/Technische Varia

