
 

Seminarium dla przedstawicieli Zakładów 

Ubezpieczeń pt. „Wnioski z kontroli w zakresie 

implementacji Rekomendacji z dnia 22 marca 

2016 r. w sprawie badania adekwatności 

produktu” 

 

Data:  16 października 2018 r. (wtorek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z wnioskami z kontroli w zakresie implementacji 

Rekomendacji z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie badania adekwatności produktu. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zakładów ubezpieczeń Działu I według załącznika  

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.30  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.00 

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 12 października 2018 r.  

 

Kontakt:    

Małgorzata Konarzewska, (22) 262 56 59 

Paweł Panicz, (22) 262 56 83 

cedur@knf.gov.pl 

 

   

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 
 

16 października 2018 r. (wtorek) 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 

 

 

Prelegenci: 

Zbigniew Wiśnios, Główny Specjalista 

Karol Osiak, Specjalista 

Departament Licencji Ubezpieczeniowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
 

 

 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-11:30 

 Geneza wydania Rekomendacji w sprawie badania adekwatności produktu 

 Prezentacja wyników samooceny wdrożenia implementacji Rekomendacji 

przez zakłady ubezpieczeń – III tury 

  

11:30-12:00 Przerwa na kawę 

  

12:00-13:30 

 

 Omówienie wyników wizyt nadzorczych dotyczących stosowania 

Rekomendacji oraz art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej 

 Prezentacja wniosków nadzorczych dotyczących stosowania Rekomendacji - 

na podstawie samooceny i wizyt nadzorczych 

 

  

13:30-14:00 Pytania i dyskusja 

  

 


