vabita na

16. SEMINAR ZA ZAVAROVALNE ZASTOPNIKE IN
ZAVAROVALNE POSREDNIKE
TERMIN:
Četrtek, 25. januar 2018
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
DVORANA: Dvorana A

PROGRAM SEMINARJA
08.30

Sprejem udeležencev

09.00

Pozdravni nagovor Mira Zorca, predsednika Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije

09.10

Uvodni nagovor Jerneja Veberiča, moderatorja dogodka

09.15

Zakonodajne novosti, ki bodo vplivale na delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,
mag. Andreja Kovačič, Agencija za zavarovalni nadzor

10.00

Nove obveznosti zavarovalnih zastopnikov zaradi implementacije IDD – praktični vidik,
Anton Globokar, Adriatic Slovenica, d. d.

10.45

Prevzemanje tveganj na področju premoženjskih zavarovanj,
Matjaž Pavlin, Adriatic Slovenica, d. d.

11.30

Odmor s prigrizkom

12.15

Strojelomno zavarovanje in zavarovanje obratovalnega zastoja – predstavitev večjih zavarovalnih
primerov in možnosti za preprečitev podobnih v prihodnje,
mag. Marko Križan, Generali zavarovalnica, d. d.

13.00

Cyber zavarovanje z vidika zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,
Bojana Kifnar Strmčnik, Pozavarovalnica Triglav RE, d. d.

13.45

Povzetek in zaključek seminarja

Moderator: Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, 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: Cvetka Strašek
Telefon: 01 300 93 90
E-pošta: cvetka.strasek@zav-zdruzenje.si

PRIJAVA IN ODJAVA
Elektronsko prijavo na seminar* opravite preko spletne prijavnice, ki je dostopna na naši spletni
strani, najpozneje do 16. januarja 2018.
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.
*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. Posredovane osebne podatke
lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

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: 2501. Po zaključenem seminarju vam bomo
izstavili račun.

