CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar

PREUZIMANJE RIZIKA - UNDERWRITING
Vrijeme održavanja│22. studenog 2018. s početkom u 09:00 sati
Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih polaznika
može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.)

Predavači│Marijo Gerek
Trajanje│8 nastavnih sati
Jezik seminara│Hrvatski
Rok za prijavu│19.11.2018.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:
•
•
•
•
•
•
•

Identifikacija rizika
Tko je podložan riziku
Procjena rizika
Implementacija mjera opreza
Pregled rizika
Izrada izvješća sa pregleda rizika
Procjena PML-a

•

Plasiranje rizika u reosiguranje

Cilj seminara
•

Objasniti izloženosti rizicima

•

Poboljšati kvalitetu procjene rizika

•

Kako pravilno napraviti pregled rizika

•

Korištenje izvješća za pregled rizika za pravilnu ocjenu rizika

•

Izrada PML-a te određivanje premije osiguranja

•

Načini plasiranja rizika u reosiguranje

Seminar je namijenjen
-

djelatnicima u osiguranju zaduženima za izradu ponuda za velike komercijalne klijente
djelatnicima u osiguranju zaduženima za procjenu rizika
voditeljima službe prodaje
voditeljima službe za obradu i likvidaciju šteta
posrednicima i zastupnicima u osiguranju
ostalim zainteresiranima.

Predavač:
Marijo Gerek, dipl.ing., dugogodišnji je djelatnik u osiguranju s više od 20 godina iskustva. Karijeru je započeo
u Triglav osiguranju d.d., na poslovima preuzimanja rizika, također, bio je direktor u tvrtki za posredovanje u
osiguranju MAI d.o.o. te Koban Sudvers Group d.o.o. te preuzimatelj rizika u Uniqa osiguranje d.d. Sada je direktor
Sektora neživotnih osiguranja i reosiguranja u Triglav osiguranju d.d. Prošao je niz stručnih edukacija u zemlji i
inozemstvu iz različitih područja osiguranja imovine, reosiguranja te preuzimanja rizika u osiguranje.
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji
Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za
osiguranje iznosi 1.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više
od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 1.200,00
kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn.
Naknade su izražene bez PDV-a.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a
23.11. 2018. - Dospijeće naknade neimovinske štete - izazovi i nedoumice

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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PREUZIMANJE RIZIKA - UNDERWRITING
22. studeni 2018., Zagreb

Marijo Gerek

RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

Identifikacija rizika, Tko je podložan riziku, Procjena rizika,
Implementacija mjera opreza, Pregled i ažuriranje podataka

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

Pregled rizika, Izrada izvješća sa pregledom rizika

12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

Procjena PML-a i izračun premije osiguranja

14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

Plasiranje rizika u reosiguranje

Marijo Gerek

Marijo Gerek

Marijo Gerek

Marijo Gerek
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