PROGRAM
08.30 Sprejem udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor, Mirko Kaluža,
Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.

09.15 Delo AZN na področju nadzora
zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,
Karmen Ponikvar, Agencija za zavarovalni
nadzor

10.00 Odškodninska odgovornost zavarovalnih
zastopnikov in posrednikov, Milan Viršek,
Pozavarovalnica Sava, d.d.

10.45 O d m o r
11.15 Kaj lahko pričakujemo od nove
pokojninske reforme? mag. Helena Bešter,
Kapitalska družba, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.

12.00 Kako s pomočjo Kodeksa dobrih
poslovnih običajev v zavarovalnem
posredništvu do bolj urejenega
zavarovalnega trga, Miroslav Zorc,
Združenje zavarovalnih posrednikov
Slovenije

12.45 Učinkovito komuniciranje: temelj za večjo
prepričljivost in boljše rezultate s
strankami, RETORIKA, Tatjana Zidar Gale,
s.p.

13.30 Konec seminarja

Seminar bo povezovala odvetnica Jasna
SIMČIČ. V letih 2000 – 2005 je bila zaposlena
v Zavarovalnici Tilia, d.d., kjer si je pridobila
bogate izkušnje na področju zavarovalništva in
odškodninskega prava, s katerim se ukvarja
tudi kot samostojna odvetnica. Tudi kot
odvetnica je bila poslovno povezana z
Zavarovalnico Tilia, d.d., kjer je svoja bogata
znanja s področja zavarovalnega prava
prenašala na kandidate za zavarovalne
zastopnike oz. posrednike.
Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi
mnenj, pridobivanju novih znanj in informacij s
področja zavarovalništva in prodaje ter
medsebojnemu druženju.

8. seminar zavarovalnih zastopnikov in
zavarovalnih posrednikov
Ljubljana, 14. januar 2010

PRIJAVNICA
Družba: ____________________________________
Naslov: _____________________________________
Identifikacijska številka za DDV: __________________
Zavezanec za DDV (označi):

Na seminar ste vabljeni organizatorji
zastopniških in posredniških 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 v naprej na
naslov:
Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.,
Železna c. 14, 1001 Ljubljana ali na
elektronski naslov:
milena.bergant@zav-zdruzenje.si
ter s tem omogočite predavateljem, da
pripravijo odgovore.

DA

NE

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

Podpis
Rok za prijavo 8. januar 2010

INFORMACIJE IN PRIJAVE
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, g. i.
z., Železna cesta 14, 1001 LJUBLJANA
Kontaktna oseba: Tanja Trampuž
Telefon:
01 47 35 699
Faks:
01 47 35 692
E-pošta:
tanja.trampuž@zav-zdruzenje.si

PRIJAVA IN ODJAVA
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do
petka 8. januarja 2010. Prijave sprejemamo po
pošti, elektronski pošti ali faksu.

8. seminar
zavarovalnih zastopnikov in
zavarovalnih posrednikov

KOTIZACIJA

1001 LJUBLJANA

SLOVENSKO ZAVAROVALNO
ZDRUŽENJE, g. i. z., p. p. 2512
Železna cesta 1 4

Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je 11. januar
2010. 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.

organizira

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 65,00 EUR
na udeleženca. V ceni je vračunan 20 odstotni
DDV. Kotizacija krije stroške priprave in izvedbe
seminarja, gradivo in prigrizek med odmorom.
Kotizacijo plačate 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, 14. januar 2010
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

