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830		Regisztráció

1030		 kávészünet

850		Az IIR Magyarország
és a nap elnökének
köszöntője

1100 Pénzmosás vagy
szabályozás elleni küzdelem
a biztosítóknál
 A pénzmosás okozta súlyos társadalmi-gazdasági
károk

9 		 Biztosításértékesítés
a változó jogszabályi
környezetben
00

	Jelentkeznek-e pénzmosási magatartások a biztosítások kapcsán
 Valójában milyen „harc” folyik pénzmosási fronton

 Fogalmi változások
	Szakmai képzési és továbbképzési követelmények
	Megnövekedett adminisztrációs teher

 Hogyan kerül a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása egy törvénybe

	Szerződéskötési folyamat változásai

	PEP és REP egyéb abszurdumok

 Biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése

Előadó: dr. Búzás Pál,
Adminisztrációs és kockázatkezelési igazgató,
CIG Pannónia Életbiztosító

	Key Information Document, Insurance Product
Information Document
	Level 2 szabályozás tervezetek
 Alkuszokra vonatkozó speciális szabályok
Előadó: Takácsyné dr. Peroganics Enikő,
Szenior jogtanácsos, K&H Biztosító Zrt.

1140	Insurance 4.0 –
Új utak a biztosítói
gondolkodásban
 A digitális transzformáció világa számtalan lehetőségek nyújt a biztosítói világ részére

950		 Élet az etikus
életbiztosítási ajánlás
bevezetését követően

	Készek vagyunk megismerni az új lehetőségeket
és új utakat kipróbálni?
	Mit tanulhatunk a Silicon Valley világából?

 A szabályozás hatása a szektorra, illetve az első
tapasztalatok

Előadó: Krizsán Erika,
Managing Director,
Insurance Factory Consulting & Training

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Váczi Péter, Projektvezető
 +36 1 459 7307 +36 70 419 8629
peter.vaczi@iir-hungary.hu

2018. január 30., budapest

adatvédelmi aktualitások

a pénzügyi szektorban

Fókuszban a GDPR 

1 napos interaktív workshop

kiemelt témák

 Kihívások és lehetőségek a pénzügyi szektorban a GDPR alkalmazásával
 Online azonosítás és a GDPR
 A GDPR hatása a jelenlegi adatvédelmi gyakorlatra
 Bankolás a XXI. században: régi és új adatvédelmi kihívások
a pénzügyi szektorban
 General Data Protection Regulation – Fő követelmények,
működési hatások és tervezett intézkedések
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1220		 ebédszünet
1320 Hol és merre tart
a digitalizáció a biztosításban?
 A digitalizáció értelmezése a biztosításban

 A klímaváltozás előrejelzései/szcenáriói

	Szabályozás kontra digitalizációs fejlődés
	Insurtech trendek és magyarországi realitás
	Digitalizációs lehetőségek a kárrendezésben,
értékesítésben, adminisztrációban, ügyfélszolgálatban
Előadó: Bácsfalvi Mihály,
Vezérigazgató-helyettes,
Groupama Biztosító Zrt.

1500	A klímaváltozás-,
illetve az időjárás
által okozott károk hatása
a biztosítási szektorra
 Az elmúlt időszak eseményei és ezek hatásai világszerte és hazánkban
 Van-e a biztosítási szektornak válasza az új kihívásokra?
Előadó: Hajas Gábor,
Vállalati kockázatvállalási igazgató,
Generali Biztosító Zrt.

esettanulmány

1400 Csalások hatékony
felderítése a biztosítóknál
Előadó: Halmai Zoltán,
Chief Risk & Compliance Officer, MetLife
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Rendezvényünk szólni kíván
Biztosítótársaságok, biztosítási alkusz és bróker cégek

	 Vezérigazgatóihoz, Vezérigazgató-helyetteseihez, Ügyvezető igazgatóihoz
 Compliance szakembereihez
 Kockázatkezelési szakértőihez
 (Vezető) Jogtanácsosaihoz
 Értékesítési vezetőihez
 HR vezetőihez
 Termékfejlesztési vezetőihez, Termékfejlesztési szakembereihez
 Üzletágvezetőihez
 Marketing szakembereihez
 Informatikai szakértőihez
 Ügyfélkapcsolati vezetőihez
 Adminisztrációs vezetőihez
Valamint örömmel látjuk a szabályozó hatóságok, felügyeleti
és ellenőrző szervek érintett képviselőit, ügyvédi irodák, valamint
tanácsadó és IT megoldást szállító cégek munkatársait is.
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Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
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Telefon
Fax1
Mobiltelefon1

jelentkezés elküldése

E-mail1
Aláírás2

Biztosítási Fórum
2017. december 22-ig

2017. december 23-tól

149.000,- / fő

169.000,- / fő

árak

Biztosítási Fórum
+ workshop
249.000,- / fő

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.
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van még kérdése?
Ügyfélszolgálat

Ludman-Takács Tünde

+36 1 459 7300

Koncepció

Váczi Péter

+36 70 419 8629

Marketing

Mile Mónika

+36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről
e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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