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Vás pozýva na seminár

ÚVOD DO IFRS17 – ÚČTOVANIE POISTNÝCH ZMLÚV
(PRE SENIOR MANAŽÉROV)
ÚČASTNÍCI:
Manažéri a riadiaci zamestnanci, poistní matematici a ostatí špecialisti, ktorí potrebujú k svojej
práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.
CIEĽ:
Štandard zavádza nové spôsoby výpočtu záväzkov z poistných zmlúv a vykazovania zisku z
poistných zmlúv. IFRS17 má veľký vplyv na poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne, a
to predovšetkým s ohľadom na významne vyšší tlak na potrebné dáta a úroveň ich detailu.
Vzhľadom na povahu požadovaných výpočtov, je očakávané, že väčšina poisťovateľov bude
musieť implementovať nové výpočtové a reportingové nástroje.
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu
tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné
procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania
poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými
požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.
Ďalej sa zameriame na požadované dáta ako na vstupe do výpočtových nástrojov, tak na
výstupe z nástrojov a následné účtovanie a reporting. Zároveň si vysvetlíme, aké funkcionality
by mal mať zamýšľaný IFRS17 nástroj tak, aby bol prínosom pre poisťovňu v rámci celého
konania poisťovne, napríklad pre proces plánovania. Školenie nie je prepojené s konkrétnymi
výpočtovými nástrojmi, ale podáva prehľad o nevyhnutných dátach, ktoré vyplývajú z
požiadaviek štandardu. Zároveň by mali účastníci, po absolvovaní školenia, rozumieť všetkým
významným novým pojmom, ktoré IFRS17 zavádza a mohli tak ľahšie komunikovať s ostatnými
špecialistami v poisťovni.
OBSAH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
Nový formát výkazu ziskov a strát
Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov k určeniu rozsahu platnosti IFRS17
Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na
procesy v poisťovni
Požiadavky na výročnú správu a čo všetko môžeme zistiť z výročnej správy poisťovne
Aké zmeny vyvolá IFRS17 v existujúcich procesoch poisťovne
Dopady na dáta, ich rýchlu dostupnosť a vysokú kvalitu
Dopad na oceňovanie zaistných zmlúv
Katagórie dát nevyhnutných k IFRS17 výpočtom a následným požiadavkám na report

• Vhodná funkcionalita IFRS17
• Transition – prechod z existujúceho účtovného štandardu na IFRS17
• Najväčšie výzvy pre implementáciu IFRS17 a ako sa ich pokúsiť zvládnuť
LEKTOR:
Mgr. Marcela Vítková, konzultantka zo spoločnosti Tools4F. Vyštudovala matematické
modelovanie vo fyzike na Matematicko fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity. V poisťovníctve je
od roku 1997 a popri práci aktuára sa venuje optimalizácii a automatizácii procesov. Má
medzinárodné skúsenosti v rámci skupiny Allianz a Generali PPF a to na lokálnej i skupinovej
úrovni. Dlhodobo sa venuje profesijnému vzdelávaniu poistných matematikov. Je expertkou v
oblasti prevádzkových procesov, životného poistenia a riadenia rizika. V posledných rokoch
pomáhala s implementáciou Solvency II. Aktuálne sa venuje implementácii IFRS17 v niektorých
poisťovniach.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezentácia:
vyučovanie:

08:45 h – 09.00 h
09:00 h – 15.30 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane DPH

307,00 EUR
368,40 EUR

KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

74069/0720
SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
1999
0308

Číslo účtu IBV:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. 6. apríla 2020. Účastnícky
poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu
monika.kovacsova@nbs.sk alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba písomne,
najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.
Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na:
http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
MIESTO KONANIA: budova Doprastavu, IBV NBS, n.o., Drieňová 31, Bratislava, cez hlavný vchod

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA:

Mestskou hromadnou dopravou:
- zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78
- zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196
- zastávka „Zálužická“, spoj 50
Bližšie informácie o doprave: http://www.imhd.sk/ba
Autom: Parkovanie v okolí.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:

monika.kovacsova@nbs.sk
www.ibv-nbs.sk

najneskôr do 6. apríla 2020
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy
platným občianskym preukazom.
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na
internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

