FOAK kursus
- udbydes gennem InsuBiz i samarbejde med
Danske Risikorådgivere

8.76 Regres i praksis – grundlæggende færdigheder
Kurset er målrettet medlemmer og potentielle medlemmer af Danske Risikorådgivere, og de ansatte der behov for at
kende grundlaget for et regreskrav over for en skadevolder samt hvordan man i praksis griber sagen an.
Kursusindhold
Får du altid set de muligheder, der er for at få dækket nogle af skadesudgifterne af en skadevolder?
Som en del af skadebehandlingen er det vigtigt, at du ved, om og hvornår der er grundlag for et regreskrav over for en
skadevolder. Samtidig er det afgørende, at du har styr på, hvordan du i praksis griber sagen an.
Deltag i kurset og:
•
•
•
•
•

Bliv i stand til at identificere regresmuligheder i forbindelse med skadebehandling
Få viden om, hvordan regressen gennemføres over for mulige erstatningsansvarlige med henvisning til relevant lovgivning og
brancheaftaler
Arbejd med konkrete cases, som du typisk vil møde i din hverdag
Få overblik over, hvilke oplysninger du skal have fat i i forbindelse med din behandling af skaden, fx fra kunden, andre
forsikringsselskaber eller myndigheder
Få gode råd til, hvordan du griber sagsbehandlingen i en regressag an på bedste måde, herunder hvordan du sikrer konkrete
beviser til din sag.

På kurset kommer du til at arbejde med erstatningsansvarsloven §§ 19-22, og du får et godt overblik over regelsættet, som
gælder for regreskrav.
Vi kommer via cases og dialog omkring ansvarsskader inden for privat og erhverv og får set på, hvordan du bedst sikrer det
bevis, der skal bruges i regressagen.
Du får også underviserens bedste fif til, hvordan sagen køres så smidigt som muligt med det bedst mulige resultat for øje
samtidig med stort fokus på god kunderådgivning.
Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen
Kursusdato
Se kursuskalender.
Kurset er i tidsrummet kl. 9.00 – 17.00, og forplejning er inkluderet.

Kursuspris og -sted
Kr. 3.975 pr. deltager ekskl. moms. Kursussted oplyses senere. Tilmeldingsfrist 3 uger før kursets afholdelse.
Forudsætninger for kursets afholdelse
Kurset kræver min. 12 deltagere for afholdelse. Tilmelding er bindende.
Tilmeld dig kurset her
Se mere om uddannelsen på følgende link: https://www.forsikringsakademiet.dk/kursus/876-regres-ipraksis-grundlaeggende-faerdigheder/
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