Kursus
Cyber- og Miljøforsikring
Kursets indhold:
Kurset henvender sig til forsikringsmæglere og mæglerassistenter samt andre relevante personer, der i
forvejen har et generelt kendskab til Cyber- & Miljøforsikringer – hvilket er en forudsætning for
deltagerens kursusudbytte.
På kurset vil der være fokus på:
CYBER


Opdatering på relevant lovgivning der vedrører Cybereksponering



Typiske dækninger på en Cyberforsikring



Diskussion af de klassiske eksponeringer



Grænsefladen mellem Cyber, professionelt ansvar og kriminalitetsforsikring

MILJØ





Opdatering på relevant lovgivning
Dækning på en Miljøforsikring
Skadeseksempler herunder trends i skadesårsager samt fremtidens risikobillede

Kursets varighed:

Kl. 10.00-13.00 (3 lektioner) samt efterfølgende ERFA-udveksling for dem,
der måtte ønske det.

Underviser:

Jakob Christensen: Nordic Manager, Financial Lines Chubb
Iben Dinsen: Nordic Manager, Industry Practices & Environmental Risks
Chubb

Kursussted:

Den 6. marts 2018
Hos Dansø Forsikringsmæglere: Marsvej 2, 7430 Ikast
Den 13. marts 2018
Hos RTM Insurance Brokers: Greve Centervej 90, 2670 Greve

Min. deltager antal:

Min. 10 deltagere (aflysning ved lavere antal tilmeldte)

Forplejning:

Vand, kaffe og te samt let frokost

Pris pr. deltager:

FMF medlemmer kr. 500,Øvrige kr. 1.500,-

FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN
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Telefon: 3314 3929

www.fmf.dk Mail: fmf@fmf.dk
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Tilmelding

Skal ske senest den 21. februar 2018 (Tilmelding er bindende)
_____________________________________________________





Log på den interne del af www.fmf.dk
Tryk på "KURSER" foroven
Tilmeld dig det aktuelle kursus

Hvis du ikke er oprettet på hjemmesiden som intern bruger endnu, så skal
den, der er udnævnt som administrator hos jer (typisk direktøren), logge sig
på siden og oprette dig som bruger.
Hvis du er i tvivl om, hvem der er administrator, kan du også tilmelde dig
ved at sende en mail til elkjaer@fmf.dk.

Kursusafgiften skal samtidigt indbetales på kontonummer 5491 0002750135 – betal
gerne samlet, hvis flere deltager.
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