vabita na

15. SEMINAR ZA ZAVAROVALNE ZASTOPNIKE IN
ZAVAROVALNE POSREDNIKE
TERMIN:
torek, 24. januar 2017
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
DVORANA: dvorana A

PROGRAM SEMINARJA
8.30

Sprejem udeležencev

9.00

Uvodni nagovor mag. Maje Krumberger, direktorice Slovenskega zavarovalnega
združenja in Mire Pirc, predsednice Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije

9.15

Vpliv IDD na delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,
Anton Globokar, Adriatic Slovenica, d. d.

10.00 Šomažna zavarovanja,
Erika Repar, Pozavarovalnica Sava, d. d.
10.30 Proizvajalčeva odgovornost – teorija in praksa,
Borut Jager in Marko Botica, oba Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
11.15 Odmor
12.00 Določitev podjetniških tveganj,
Tea Panza Frece, A PARTNER, d. o. o.
12.45 Aktualna vprašanja s področja zdravstvenih zavarovanj,
Simona Jamnik Čok, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.
13.30 Novosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
Primož Perger, Poslovne storitve Primož Perger, s. p.
14.15 Zaključek seminarja
Moderator: mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, d. d.
Seminar je namenjen medsebojni izmenjavi mnenj, pridobivanju novega znanja in informacij s
področja zavarovalništva in prodaje ter medsebojnemu druženju.
Na seminar ste vabljeni zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, organizatorji
posredniških in zastopniških mrež pri zavarovalnicah in zavarovalnih agencijah, organizatorji
izobraževanj zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov ter vsi, ki vas obravnavana
tematika zanima.

KONTAKTNI PODATKI
Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Železna cesta 14, p. p. 5701, 1001 Ljubljana
Kontaktna oseba: Polona Razingar
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: polona.razingar@zav-zdruzenje.si

PRIJAVA IN ODJAVA
Pisne prijave na seminar sprejemamo do 16. januarja 2017.
V primeru, da se boste odjavili dva dni pred seminarjem, vam bomo zaračunali administrativne
stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v
celoti.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 100,00 EUR z vključenim DDV za posameznega
udeleženca. Kotizacija za člane Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije pa znaša 60,00
EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
V kotizacijo je vključeno gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmorom.
Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja, na naš poslovni račun
pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2401. Po zaključenem seminarju vam bomo
izstavili račun.

PRIJAVNICA
E-naslov kontaktne osebe:
Družba
Naslov družbe:
Identifikacijska številka za DDV:
Zavezanec za DDV (označite):
E-račun (označite):
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E-NASLOV

1.
2.
3.
4.
Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z navedbo e-naslova dovoljujete
uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja o seminarjih, ki jih organizira SZZ. Vaše osebne podatke lahko na vašo
zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Datum:

Podpis:

Rok za prijavo: 16. januar 2017

