vabi na

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
ZA PREISKOVALCE PREVAR IN GOLJUFIJ V ZAVAROVALNICAH
4. SKLOP PREDAVANJ
»Preiskovanje prevar in goljufij pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih« in
»Varovanje osebnih podatkov«
TERMIN:
Sreda, 16. maj 2018
LOKACIJA: Poslovna hiša Unija, d. o. o., Tržaška 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
DVORANA: Bor

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
8.30

Registracija udeležencev

9.00

Uvodni nagovor,
mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, GIZ
9.10 Preiskovanje sumljivih zavarovalnih primerov pri avtomobilskih, premoženjskih in življenjskih
zavarovanjih s poudarkom na praktičnih primerih, Silvo Recek, višji strokovni sodelavec za
analize prevar, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.00 Telesne poškodbe pri avtomobilskih, civilnih in premoženjskih zavarovanjih,
prim. Marko Špiler, dr. med., UKC, Ortopedska klinika
10.45 Tehnike preiskovanja – praktični primeri,
Boris Peršak, strokovni sodelavec za poizvedbe in raziskovanje prevar, Generali zavarovalnica,
d. d.
11.30 Odmor s prigrizkom
12.00 Tehnični pregledi in homologacije,
Marko Kamnik, vodja sektorja, Ljubljanski potniški promet, d. o. o.
12.45 Učinkovit sistem preprečevanja prevar in goljufij z vidika pravnih postopkov,
mag. Janez Gregorič, direktor pravne službe, Vzajemna, d. v. z.
13.30 Detektivska preiskava zavarovalniških zlorab,
Bernarda Škrabar, detektivka, Detektivsko varnostna agencija, d. o. o.
14.15 Varovanje osebnih podatkov po novem,
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, Odvetniška družba Pirc Musar, d. o. o.
15.00 Okrogla miza s predavatelji in udeleženci izobraževanja
15.30 Zaključek izobraževanja
Moderator izobraževanja in okrogle mize: Matjaž Trontelj, direktor sektorja za zavarovalne primere,
Vzajemna, d. v. z.

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v zavarovalnicah, ki se ukvarjajo s področjem preiskovanja in
odkrivanja zavarovalniških prevar ali goljufij ter drugim, ki jih 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
E-prijave* na izobraževanje sprejemamo do 8. maja 2018.
V primeru, da se boste odjavili dva dni pred izobraževanjem, vam bomo zaračunali administrativne
stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
*Vaše osebne podatke bomo uporabljali in obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravilniki SZZ. Z navedbo e-naslova
dovoljujete uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja o tem in drugih seminarjih, ki jih organizira SZZ. Vaše osebne podatke
lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 80,00 EUR z vključenim DDV za posameznega
udeleženca.
V kotizacijo je vključeno e-gradivo, tehnična izvedba, napitki in prigrizki med odmorom.
Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom izobraževanja, na naš poslovni račun pri
NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 1605. Po zaključenem izobraževanju vam bomo izstavili
račun.

