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SZANOWNI PAŃSTWO,
do 23 lutego 2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego
porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden
z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę
ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz
dystrybutorze ubezpieczeń. W szczególności wprowadzony zostanie wymóg, żeby wszystkie informacje kierowane
do Klienta były rzetelne, jasne i niewprowadzające w błąd. Projektowana regulacja określa przy tym nie tylko na
czym polega dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji, ale również wskazuje na rodzaje działalności, które
nie są uznawane za taką dystrybucję. Projekt ustawy zakłada zachowanie podmiotowego podziału pośredników
ubezpieczeniowych na brokerów i agentów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu
funkcji, dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami za dystrybutora uznany zostanie zakład ubezpieczeń, jak również
uwzględnione zostaną inne kanały dystrybucji np. porównywarki internetowe.
Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Zgodnie z przepisami dyrektywy
Klient zostanie poinformowany o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez pośrednika. Ponadto polski
ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych
z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.
Ponadto projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza
zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.
Uczestnikom gwarantujemy:
prelekcje znakomitych ekspertów
– specjalistów z zakresu prawa
ubezpieczeniowego

?

możliwość zadawania ważnych dla
siebie pytań i wyjaśniania swoich
wątpliwości
możliwość wymiany doświadczeń
z uczestnikami rynku oraz
zaproszonymi ekspertami
atmosferę sprzyjającą
poszerzaniu wiedzy
imienny certyfikat
potwierdzający zdobytą
wiedzę

Do udziału zapraszamy:
•
•
•
•
•
•
•

Towarzystwa Ubezpieczeniowe
Multiagencje Ubezpieczeniowe
Firmy Brokerskie
Banki
internetowe porównywarki cen polis
Salony Dealerskie
Firmy Leasingowe

W szczególności:
Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów,
Kierowników, Specjalistów z Departamentów:
Zarządzania i Rozwoju Produktów, Prawnego,
Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży
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8:30

9:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Wdrożenie Dyrektywy IDD do polskiego porządku prawnego
Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń, Ministerstwo Finansów

9:30

Nowe podejście do dystrybucji ubezpieczeń – implementacja dyrektywy IDD – perspektywa zakładów ubezpieczeń
Andrzej Kiciński, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Piotr Wrzesiński, Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
• założenia i cele dyrektywy IDD
• proces implementacji
• zasada minimalnej harmonizacji – najważniejsze odstępstwa
• zakład ubezpieczeń jako dystrybutor
• nowe obowiązki dystrybutora wobec klienta oraz rola nadzoru

10:30

Wpływ IDD na rynek dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Unilink SA
• praktyczne aspekty IDD w kontekście pracy Agenta
• możliwe implikacje zmian regulacyjnych na rynek pośrednictwa w Polsce
• rola poszczególnych uczestników rynku we wdrażaniu zmian (Towarzystwa, Agenci, Multiagencje, KNF)

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Pośrednik ubezpieczeniowy w procesie dystrybucji w świetle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Łukasz Zoń, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
• zakres podmiotowy IDD – nowe podmioty na polskim rynku
• przedmiotowy i podmiotowy model pośrednictwa
• broker ubezpieczeniowy a inni dystrybutorzy ubezpieczeń
• porada a rekomendacja brokerska
• nowa rekomendacja brokerska

12:45

Obowiązki informacyjne agentów wobec klientów w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Paweł Stykowski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk
• informowanie o wynagrodzeniu pośrednika
• określanie wymagań i potrzeb klientów, przekazywanie obiektywnych informacji
• ustandaryzowany dokument informujący o umowie
• formy: „papierowa”, trwały nośnik i „internetowa”
• opis umów składających się na pakiet
• informacje o zatwierdzaniu produktu

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Pojęcie wynagrodzenia na gruncie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
• zakaz stosowania przy ustalaniu zasad wynagrodzenia zachęt do proponowania klientom określonych umów
ubezpieczenia
• obowiązki informacyjne agenta związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy ubezpieczenia
• obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń związane z wynagrodzeniem przed
zawarciem umowy ubezpieczenia
• obowiązki informacyjne brokerów ubezpieczeniowych związane z wynagrodzeniem przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
• szczególne obowiązki informacyjne agenta, brokera i zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń przed
zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym
• nadzór KNF i innych organów w zakresie wynagrodzeń nad pośrednikami wykonującymi działalność agencyjną lub
brokerską

15:30

Porady EIOPY dotyczące implementacji IDD
dr Jacek Skwierczyński, Aktuariusz, CRSA, Open Life TU Życie S.A.
• zarządzanie produktem
• konflikty interesu
• zachęty dla sprzedawców – kiedy mają negatywny wpływ dla klienta
• adekwatność ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji
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9:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:30

Wpływ nowych przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń: ubezpieczenia grupowe,
bancassurance, dystrybucja przez agenta/brokera, direct
Piotr Czublun, Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
• czy nowe przepisy wpłyną na pozycję prawną ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
• relacja nowych przepisów do artykułu 18 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
• zdalna komunikacja z klientem – nowe możliwości wynikające z nowych przepisów
• zarządzanie konfliktem interesów w procesie sprzedaży ubezpieczeń

10:30

Działanie dystrybutora w najlepiej rozumianym interesie klienta
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radca Prawny, Partner, Kancelaria
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci
• wykładnia pojęcia „działania w najlepiej rozumianym interesie klienta” w IDD i cel jego użycia w dyrektywie
• rozumienie pojęcia „działania w najlepiej rozumianym interesie klienta” w prawie polskim
• unikanie missellingu czy optymalizacja postanowień umowy i warunków ochrony?
• rozumienie pojęcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów pośredników, zakładu ubezpieczeń oraz
ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Nowe przepisy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Finansowego
Aleksander Daszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku
Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego
Anna Dąbrowska, Główny Specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego

12:45

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD
Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
• zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
• rejestr pośredników ubezpieczeniowych
• badanie zgodności działalności z przepisami prawa prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego
• środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec dystrybutora ubezpieczeń

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Działalność transgraniczna agentów i brokerów w świetle implementacji IDD
Anna Tarasiuk, Radca Prawny, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
• działalność transgraniczna zagranicznego i krajowego pośrednika ubezpieczeniowego
• formy działalności: swoboda świadczenia usług a oddział – tworzenie i funkcjonowanie
• naruszenie przepisów przez pośredników ubezpieczeniowych – praktyczne aspekty funkcjonowania nadzoru
i czynności nadzorczych
• podział kompetencji nadzorczych w praktyce

15:15

Realizacja wymagań IDD w kontekście obowiązków spoczywających na dystrybutorach ubezpieczeń
wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner zarządzający w kancelarii
„ODOekspert”
• status i rola dystrybutorów ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agenci, brokerzy) na gruncie tzw. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i wynikające z tego konsekwencje
• kluczowe wymagania RODO jakie muszą spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
• polityka informacyjna wobec osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz klientów, a obowiązki
informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO
• szczególne wymagania RODO wobec agentów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń (wynikające
ze współpracy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zakład ubezpieczeń oraz nadzoru nad
agentem pełnionego przez ten zakład)

16:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Piotr Czublun
Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Radca Prawny z 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora usług finansowych.
Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla m.in. zakładów ubezpieczeń, banków,
funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, SKOK, firm pożyczkowych, pośredników
finansowych. Jego doświadczenia zawodowe obejmują m.in. tworzenie i opiniowanie wzorów umów,
reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i SOKiK oraz przed Prezesem
UOKiK, opiniowanie i tworzenie modeli dystrybucji produktów finansowych. W latach 2013-2015 był członkiem
zespołu ekspertów ds. prawa ubezpieczeniowego przy Komisji Europejskiej (jedyny przedstawiciel z Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej). Został wskazany w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017, jako jeden
z 5 najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Bankowość i finanse: ubezpieczenia”. Jest to trzecie wyróżnienie
dla Piotra Czubluna, który w rankingu pojawił się również w 2016 i 2015 roku. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
odpowiada za praktykę prawa ubezpieczeniowego, praktykę prawa instytucji finansowych oraz praktykę prawa IT.

Marcin Czugan
Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa
Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej). Od 2012 radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Gdańsku, od października 2016 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 Dyrektor Departamentu
Prawno–Legislacyjnego, zaś od sierpnia 2016 – Wiceprezes Zarządu. Od stycznia 2015 do stycznia 2017 Przewodniczący Komitetu
Prawno–Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli. Członek Zespołu roboczego
ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych zespołów roboczych tworzonych przez
administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego.

Aleksander Daszewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego
Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego. Koordynuje prace
zespołu prawnego przygotowującego m.in. istotne poglądy, wystąpienia do Sądu Najwyższego czy opiniującego akty prawne.
Od 2002 r. związany z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych następnie Biurem Rzecznika Finansowego. Wcześniej pracował m.in. w
towarzystwach ubezpieczeniowych specjalizując się w ubezpieczeniach osobowych i odpowiedzialności cywilnej. Absolwent Wydziału
Administracji i Prawa UW. Od 2002 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu
prawa ubezpieczeniowego. Trener z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Anna Dąbrowska
Główny Specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego
Główny Specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego, a wcześniej w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
Odpowiedzialna m.in. za kwestie legislacyjne, uczestniczyła w pracach dotyczących regulacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
i prawa konsumenckiego. Autorka i współautorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Kiciński
Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Magister ekonomii - absolwent Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń
w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku
Specjalista ds. Ubezpieczeń. Praktyk ubezpieczeń związany z branżą od 1994 roku. Specjalista z zakresu zagadnień
związanych z tworzeniem i sprzedażą usług ubezpieczeniowych, kwestii konsumenckich i ochrony konsumentów na
rynkach finansowych. Aktualnie pracownik Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 Dyrektor Departamentu
Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Poprzednio zatrudniony w Grupie Generali, Grupie PZU,
BTUiR Heros Life SA, Aktywnie uczestniczy w pracach różnych forów w ramach europejskiego stowarzyszenia
ubezpieczycieli (Insurance Europe – Distribution Task Force).

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki LL.M. (Universität Potsdam)
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radca Prawny, Partner, Kancelaria
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny – partner Kancelarii
Sójka Maciak Mataczyński, specjalista w zakresie prawa ubezpieczeniowego i cywilnego, konsultant
prawny zakładów ubezpieczeń, instytucji państwowych oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.

dr hab. Jakub Pokrzywniak
Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Radca Prawny, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego,
współkieruje praktyką prawa ubezpieczeń WKB. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego.
Ukończył studia podyplomowe Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo
ubezpieczeń. Doradza klientom (wiodącym polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń, bankom, spółkom
leasingowym, brokerom ubezpieczeniowym) w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych.
Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Autor wielu publikacji
z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim. Rekomendowany
przez Chambers (band 1 w 2015, 2016 i 2017 roku).

Igor Rusinowski
Prezes Zarządu, Unilink SA
Od 2012 roku kieruje UNILINK – największą multiagencją ubezpieczeniową w Polsce, której roczny przypis składki sięga 650
milionów złotych. Firma koncentruje się na ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych a od ponad dwóch lat skutecznie
rozwija również sprzedaż polis życiowych i zdrowotnych. Współpracuje z 8 000 Agentów Ubezpieczeniowych w całej Polsce
oraz 40 Towarzystwami Ubezpieczeń. W latach 2010-2012 Igor Rusinowski był członkiem Zarządu LINK4, gdzie odpowiadał
za budowę i rozwój tradycyjnych kanałów sprzedaży. Przedtem pracował dla brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA, gdzie
od 2008 r. w Regionalnym Zarządzie odpowiadał za strategię i rozwój firmy w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. RSA było
wówczas właścicielem Link4. Wcześniej przez kilkanaście lat był związany z rynkiem finansowym pracując dla firm konsultingowych:
początkowo dla PricewaterhouseCoopers a później dla McKinsey & Company, gdzie doradzał klientom bankowych i ubezpieczeniowym
w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł MBA
Kellogg School of Management w Chicago. Jest również członkiem międzynarodowej organizacji biegłych rewidentów –ACCA.

dr Jacek Skwierczyński
Aktuariusz, CRSA, Open Life TU Życie S.A.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010,
jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie
ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie
(współpracował z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce
i za granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007- 2008
Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest osoba nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem w Open Life
Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. Jest doktorem matematyki.

Paweł Stykowski
Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk
Dyrektor Biura Prawnego w InterRisk, radca prawny. Od dziesięciu lat zajmuje się doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń
– w imieniu kancelarii CMS Cameron McKenna i jako prawnik wewnętrzny w grupie AXA. M. in. przygotowywał i weryfikował
projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych,
doradzał w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu oraz wszelkich innych kwestiach związanych z
prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w postępowaniach przed KNF,
UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum
Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach
programu Erasmus uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest także absolwentem nauk politycznych
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.Jest autorem licznych publikacji na łamach Rzeczpospolitej,
Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego, Miesięcznika Ubezpieczeniowego
oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.

Anna Tarasiuk
Radca Prawny, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
Związana z rynkiem ubezpieczeń od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie
przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells. Od 2016 r. partner w kancelarii Filipska
Tarasiuk. Doradza podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom
ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym. Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń
gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych,
dystrybucji ubezpieczeń i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej. Od wielu lat świadczy pomoc prawną na
rzecz międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i
zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, także bardzo
innowacyjnych. Od wielu lat doradza także w zakresie regulacji konsumenckich – ochrony konsumenta na polskim
rynku ubezpieczeń gospodarczych. Doradza także w kwestiach dotyczących szczególnych regulacji dotyczących
tajemnicy ubezpieczeniowej i bankowej, danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy na polskim rynku
ubezpieczeń.

Jakub Wezgraj
Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”
Dotychczas zrealizował ponad 200 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między
innymi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej,
przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku. Realizował szkolenia i warsztaty
dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także szkolenia zamknięte i otwarte na rzecz
polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W jego szkoleniach dotychczas uczestniczyło ponad 3500 osób. Jest autorem ponad
150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się
tematyką ochrony danych osobowych. Udziela wypowiedzi jako ekspert ds. bezpieczeństwa informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz
Programu Pierwszego Polskiego Radia. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza
Pułaskiego, a także eksperta ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.

Piotr Wrzesiński
Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
a także studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na
WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Z branżą ubezpieczeniową związany od dziesięciu lat pracując m.in. dla Ernst&Young, Accenture i Aviva. W
Polskiej Izbie Ubezpieczeń odpowiedzialny za kwestie związane z ubezpieczeniami na życie, bancassurance oraz dystrybucją ubezpieczeń
życiowych. Posiada szeroką wiedzę na temat biznesowych i prawnych aspektów działalności zakładów ubezpieczeń. Zaangażowany w
szereg prac o charakterze legislacyjnym i regulacyjnym dotyczących działalności ubezpieczeniowej.

Łukasz Zoń
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Wykształcenie wyższe. Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu
ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995 r. Obecnie
na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa
ubezpieczeń. Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Od maja 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
1.

TAK chcę wziąć udział w konferencji ”Ustawa o dystrybucji

ubezpieczeń po implementacji Dyrektywy IDD”
Termin:
Cena:

23-24 października 2017 r.
2195.00 PLN netto

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:
Tel. kom.:

2.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:
Tel. kom.:

3.

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail: .
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba
kontaktowa:
Tel:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koszt uczestnictwa jednej osoby
w konferecji wynosi:
2195.00 PLN netto
Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, lunch.
Przesłanie do Bonnier Business (Polska) faxem
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska). Faktura pro forma jest standardowo
wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem konferencji.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział
w Polsce PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji
pobierane jest 100% opłaty za udział.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
Wszystkie treści zawarte w programie konferencji stanowią własność Bonnier Business
(Polska) Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej,
nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business (Polska) odtwarzać,
wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie,
ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny
sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody Bonnier Business (Polska).

E-mail:

KONTAKT
tel 22 333 9777
fax 22 333 97 78
e-mail szkolenia@pb.pl

konferencje.pb.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.
poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier)
informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów
Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym
także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

podpis i pieczęć firmy

