Relevante actuele ontwikkelingen

Eindterm

Toetsterm

Nieuwe/wijziging
toetsterm PE?

2b

2b.14,
2b.32

Nee
Ja1

7c

7c.22
7c.23

Nee
Nee

PE Wft-Volmacht
Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012

Volmacht Algemeen
Digitale polis sinds juli 2010
mogelijk
Door een wijziging van enige
bepalingen van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering en het
Burgerlijk Wetboek (van kracht
vanaf 1 juli 2010) mag de
correspondentie (polis,
polisvoorwaarden en overige
berichten) langs digitale weg
verlopen als de verzekering via
internet gesloten wordt. De
verzekeringnemer moet de
correspondentie wel kunnen
teruglezen (vereiste: duurzame
drager).
Volmacht Schadeverzekeringen
Zie PE Wft-Schadeverzekeringen
actualiteiten
Volmacht Levensverzekeringen
Zie PE Wft Levensverzekeringen
actualiteiten
Volmacht Overig
Protocol intermediaire pools
Per 15 december 2010 is in de ALV
van het Verbond van Verzekeraars
het ‘Protocol intermediaire pools’
goedgekeurd.
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Zie bijlage

1

Uitbreiding auditsysteem

7c

7c.24
7c.25
7c.26
7c.27

Nee
Nee
Nee
Nee

7c

7c.24
7c.25

Nee
Nee

9c

9c.8
9c.9
9c.10

Nee
Nee
Nee

De GA kan nu kiezen tussen:
1. een jaarlijks selfassessment,
2. een non-concurrentiële
audit door een verzekeraar
Daarnaast blijft de uitgebreide
jaarlijkse accountantscontrole
bestaan. Ook blijft de driejaarlijkse concurrentiële audit door
de verzekeraar gehandhaafd, met
dien verstande dat die op
procedurele onderwerpen wordt
aangepast als de GA ervoor kiest
een self-assessment te doen.

Aanpassing NVGA protocollen
Er wordt gewerkt aan aanpassing
van de protocollen. De protocollen
zullen naar verwachting in de
zomer van 2011 worden uitgerold
door de systeemhuizen.

Invoering Solvency II
De EU richtlijn Solvency II geldt
vanaf 1 januari 2013 voor alle
verzekeraars die binnen de EU
actief zijn en is ook van toepassing
voor gevolmachtigde agenten die
de werkzaamheden van de
verzekeraar uitvoeren. Naast
rapportage heeft Solvency II
impact op de ‘governance’ van de
gevolmachtigde agent en zal een
verdere professionalisering van
risicomanagement gaan spelen.
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Bijlage 1
Nieuwe/gewijzigde toetsterm:

Eindterm

2b.32

2b De personen

beschikken over grondige kennis van algemene
verzekeringstechniek en algemene polisbepalingen en de toepassingen daarvan.
De kandidaat is in staat om zijn Administratieve Organisatie (AO)
Ti
zodanig in te richten dat wordt voldaan een de eisen die worden gesteld
om een geldige verzekeringsovereenkomst tot stand te brengen
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