PROGRAM
08.30

Sprejem udeležencev

09.00

Uvodni nagovor,
mag. Mirko Kaluža, Slovensko zavarovalno
združenje
Bojan Grabec, predsednik Združenja
zavarovalnih posrednikov Slovenije

09.30

10.00

10.30

Izkušnje stranke v poslovanju z
zavarovalnim posrednikom, Maja Šušteršič,
Petrol, d.d.
Načini delovanja zavarovalnih
posrednikov in praksa v drugih državah,
Gregor Dostal, MARSH podružnica in
Bojan Grabec, BMA partnerji, d.o.o.
Predvidene spremembe pravnega okvira
za zavarovalno posredovanje v EU, Tjaša
Korbar, Slovensko zavarovalno združenje

11.00

Razprava

11.15

Odmor

11.45

Spoštovanje določb Obligacijskega
zakonika in Zakona o zavarovalništvu pri
poslovanju zavarovalnega posrednika,
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, d.d.

12.15

12.45

13.15

13.45

Menjava zavarovalnega posrednika,
Renata Jakopanec Levart, odvetnica v
Ljubljani
Ocena nevarnosti in škodnega potenciala
v podjetju, Marko Križan, Generali
Zavarovalnica, d.d.
Osnove ocenjevanja vrednosti
nepremičnin, strojev in opreme,
dr. Igor Pšunder, Moja naložba, d.d., Skupina
Nove KBM; Fakulteta za gradbeništvo
Univerze v Mariboru
Upravljanje s tveganji v skladu z
mednarodnimi standardi ISO 31000:2009,
Miro Zorec, KRIK Zavarovalna posredniška
družba, d.o.o.

14.15

Razprava

14.30

Zaključek seminarja

Seminar bo povezoval g. Boris VISOČNIK,
univ. dipl. ing. gradbeništva.
V zavarovalništvo se je podal pred 16-imi leti,
ter prehodil pot od cenilca premoženjskih škod,
do
vodje
odseka
strokovne
podpore
premoženjskih zavarovanj. Danes je pomočnik
izvršilnega direktorja Sektorja zavarovalne
tehnologije premoženjskih zavarovanj pri
Zavarovalnici Maribor, d.d. Je avtor/soavtor
številnih zavarovalnih produktov med katerimi
izstopajo predvsem individualna in podjetniška
premoženjska zavarovanja. Sodeluje tako na
domačih kot na mednarodnih projektih. Svoje
bogato strokovno znanje z velikim veseljem
prenaša tistim, ki ga želijo koristno uporabiti.

9. seminar zavarovalnih posrednikov
in zavarovalnih zastopnikov
Ljubljana, 20. januar 2011

PRIJAVNICA
Družba: ________________________________
Naslov: ________________________________

Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi
mnenj, pridobivanju novih znanj in informacij s
področja zavarovalništva in prodaje ter
medsebojnemu druženju.
Na seminar ste vabljeni organizatorji
posredniških in zastopniških mrež pri
zavarovalnicah in zavarovalnih agencijah,
organizatorji
izobraževanj
zavarovalnih
zastopnikov in posrednikov, zavarovalni
zastopniki, zavarovalni posredniki in vsi, ki vas
obravnavana tematika zanima.
Prosimo vas, da vprašanja v zvezi z
obravnavano tematiko pošljete vnaprej na
naslov:
Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.,
Železna c. 14, 1001 Ljubljana ali na
elektronski naslov:
tajnistvo@zav-zdruzenje.si
S tem boste omogočili predavateljem, da bodo
pripravili odgovore.

Identifikacijska številka za DDV:___________________
Zavezanec za DDV (označite):

DA

NE

Ime in priimek udeleženca:
1. __________________________________________
2.___________________________________________
3. __________________________________________
Telefon:________________ Fax: _________________
E-naslov: ________________________________
Datum:

Podpis

Rok za prijavo 7. januar 2011

INFORMACIJE IN PRIJAVE
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, g. i. z.,

Železna cesta 14, 1001 LJUBLJANA
Kontaktna oseba: Tanja Kornet

Telefon:
Faks:

01 300 93 90
01 47 35 692

E-pošta:

tanja.kornet@zav-zdruzenje.si

v sodelovanju z

PRIJAVA IN ODJAVA
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do
petka 7. januarja 2011. Prijave sprejemamo
po pošti, elektronski pošti ali faksu.
organizira
9. seminar
zavarovalnih posrednikov in
zavarovalnih zastopnikov

KOTIZACIJA

1001 LJUBLJANA

SLOVENSKO ZAVAROVALNO
ZDRUŽENJE, g. i. z., p. p. 2512
Železna cesta 14

Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je 11.
januar 2011. V primeru, da se boste odjavili
dva dni pred seminarjem, vam bomo
zaračunali administrativne stroške v višini 30
odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam
bomo kotizacijo v celoti zaračunali.

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 100,00
EUR na udeleženca. V ceni je vračunan 20
odstotni DDV. Kotizacija krije stroške priprave
in izvedbe seminarja, gradivo in prigrizek med
odmorom.
Kotizacijo plačajte na naš poslovni račun pri
NLB, d.d., št. 02083-0014878323, sklic na št.
062. Na seminar prinesite kopijo potrdila o
plačilu, ki ga izvedete tri dni pred začetkom
seminarja. Po seminarju vam bomo poslali
račun.

Četrtek, 20. januar 2011
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

