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sreda, 18. april 2018

PROGRAM
XXIV. SEMINARJA S PODROC� JA
AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA

8.30

Registracija udeležencev

9.30

Uvodni nagovor mag. Maje Krumberger,
direktorice Slovenskega zavarovalnega združenja

9.45

Dejavnosti Insurance Europe na področju avtomobilskih zavarovanj: prihodnost mobilnosti*
Thomas Gelin, Insurance Europe/Evropsko zavarovalno združenje

10.25

Nekatere novosti na področju varstva osebnih podatkov v zavarovalništvu
mag. Urban Brulc, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

10.55

Odmor

11.25

V pričakovanju velikega poka v mobilnosti
Andrej Brglez, Inštitut za civilizacijo in kulturo

11.55

EuroRap – vloga pri uresničevanju Vision Zero
Robert Štaba, European Institute for Road Assessment, European Federation of Road Traffic Victims

12.15

Varnostni in asistenčni sistemi v vozilih ter stroški popravila
Damir Dragar, Zavarovalnica Triglav, d. d.

12.45
		
		

Kosilo
IDD in avtomobilska zavarovanja v praksi

13.45

Uvod v temo
Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d.

13.55

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (IPID) in test potreb in zahtev
Alen Iljevec, Generali zavarovalnica, d. d.

14.05

Izzivi prodaje z direktivo IDD: praktični primer prodaje avtomobilskih zavarovanj – danes in jutri
mag. Jadran Grželj, Zavarovalnica Triglav, d. d.

14.15
		

IDD v bitki med roboti in ljudmi: na strani ljudi?
Andraž Hartman, Zavarovalnica Sava, d. d.

14.25

IDD – ovira ali priložnost: analiza prakse izvajanja zahtev IDD
Gregor Sirk, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.

14.35

Pogled nadzornika
mag. Andreja Kovačič, Agencija za zavarovalni nadzor

14.45
		
		
		

Okrogla miza z referenti in udeleženci seminarja
Moderator Jernej Veberič, Zavarovalnica Triglav, d. d., mag. Andreja Kovačič, Agencije za zavarovalni nadzor,
Andraž Hartman, Zavarovalnica Sava, d. d., mag. Jadran Grželj, Zavarovalnica Triglav, d. d., Alen Iljevec,
Generali zavarovalnica, d. d., Gregor Sirk, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.

15.45

Zaključek seminarja

		

* Predavanje bo v angleščini.

PRIJAVE in
INFORMACIJE

Vašo elektronsko prijavo* pričakujemo najpozneje do 9. aprila 2018.
Dodatne informacije:
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ
Vida Ferlan
Železna cesta 14, 1001 Ljubljana
Tel.: 01 30 09 392, e-pošta: vida.ferlan@zav-zdruzenje.si
*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.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za posameznega udeleženca 130,00 EUR z DDV.
Prosimo, da navedeni znesek nakažete vsaj tri dni pred začetkom seminarja na naš poslovni
račun št. SI 56 0208 3001 4878 323, sklic: 00 1804.
V kotizacijo je vključena: tehnična izvedba seminarja, E-zbornik, postrežba med odmorom in
kosilo.
Po zaključenem seminarju vam bomo poslali račun.
V primeru odjave dva dni pred seminarjem, bomo zaračunali administrativne stroške v višini
30 odstotkov kotizacije, pri poznejši odjavi bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

PARKIRANJE

Udeleženci seminarja lahko parkirajo v garaži Gospodarske zbornice Slovenije ali na zunanjem
parkirišču.

