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За підтримки
ЛСОУ, МТСБУ, ФСПУ, УТО

та при партнерстві

СК УНІКА, АСК «ІНГО Україна», СК «Альянс», 
ТОВ «Спецоцінка-Україна», ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»,
ДП «Редакція журналу «Охорона праці»

Королівський інститут чартерних сюрвейєрів
(The Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS)
має честь запросити Вас взяти участь у семінарі

«Практика врегулювання збитків підприємств»

Семінар відбудеться з  10.00 до 17.00 18.12.2013 р. у Великому конференц-залі НАН України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 55, 2-й пов., «Великий  зал»
(http://great-hall-academy.com.ua/nashi_zali_ta_poslugi.html)

Мета семінару:

«Впровадження міжнародного досвіду дострахового сюрвейю та врегулювання страхових випадків на прикладах великих промислових підприємств»

У роботі семінару приймуть участь представники:

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України;
Королівського інституту чартерних сюрвейєрів (RICS);
Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Фонду державного майна України;
Ліги страхових організацій України;
	Моторного (транспортного) страхового бюро України;
	Федерації страхових посередників України;
	Українського товариства оцінювачів;
	Експертно- криміналістичного центру МВС України;
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;
Національної асоціації страхових аджастерів, (Російська Федерація);
Страхових компаній України;
Банків України, країн СНГ та Євросоюзу;
Великих промислових підприємств, інвесторів, ділових кругів та крупного бізнесу.
Регламент:

09.00-10.00 Реєстрація учасників
10.00-13.00 Доповіді та обговорення
13.00-14.00 Перерва на обід (фуршет)
14.00-15.00 Доповіді та обговорення
15.00-15.20 Кава – пауза
15.20- 16.45 Доповіді та обговорення
16.45-17.00 Завершення семінару, видача сертифікатів
            
Теми до розгляду :

Дострахова  підготовка підприємства. Практика розрахунку PML. 
	Визначення розміру компенсації при втраті нерухомого майна. 
	Класифікація та ідентифікація майна. Методологія обстеження майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку.
	Проблеми визначення технічного стану устаткування підвищеної небезпеки. 
	Алгоритм проведення пожежно-технічної експертизи.
	Роль судової експертизи в процесі врегулювання збитків.
	Міжнародна практика врегулювання збитків.

Будемо раді бачити Вас серед учасників семінару!

УВАГА: 
          Учасникам семінару будуть видаватися сертифікати.

Вартість участі в семінарі: 
Для членів ЛСОУ, ФСПУ, МТСБУ, RICS та УТО: 1000,00 грн. в т.ч. ПДВ 
Для інших учасників: 1200,00 грн. за одного учасника, в т.ч. ПДВ, для кожного наступного: 1000,00 грн. в т.ч. ПДВ

Банківські реквізити для оплати:
Одержувач: Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» УТО
р/р 2600443647 в АБ «Укргазбанк», м. Київ
МФО 320478, 
код ЄДРПОУ 30405230
Призначення платежу: За участь в семінарі «Практика врегулювання збитків підприємств» 18.12.2013 р., в т.ч. ПДВ.
Реєстрація учасників семінару та надання рахунків здійснюється на підставі оформленої заявки (додається).
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами
+ 38 044 501-27-76, +38 050 055-19-82, +38 067 290 77 65 та по
e-mail: assetuto@i.kiev.ua  або asset@i.kiev.ua

Програма семінару
Практика врегулювання збитків підприємств

м. Київ                                                                                                   18.12.2013 р.


Термін


Тема 

Спікери
09:00 - 10:00
Реєстрація учасників семінару

Частина 1 
Модератори: Сергій Овчаров  FRICS, Голова Національної робочої групи RICS,
                       Наталія Гудима Президент Ліги страхових організації України 
10:00-10:10
Співпраця Нацкомфінпослуг України та страхових компаній по підвищенню якості страхування
Уповноважений представник Нацкомфінпослуг України 

10:10-10:20
Статистика надзвичайних ситуацій в Україні 
Артем Козленко 
Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій
10:20-10:30
Перспективи розвитку страхового ринку
Наталія Гудима 
Президент Ліги страхових організації України
10:30-10:45
Врегулювання збитків в сфері обов`язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні

Вадим Загребний
В.о. генерального директора
Моторного (транспортного) страхового бюро України
10:45-10:55
Роль страхового брокера при врегулюванні збитків
Сергій Іншаков 
Генеральний директор Федерації страхових посередників України
10:55-11:15
Аджастерські та сюрвейєрські послуги в агрострахуванні

Ібрагім Габідулін 
Виконавчий директор
Gras Savoye Ukraine
Олександр Прищепа, 
аджастер по агроризикам
Gras Savoye Ukraine
11:15-11:45
Дострахова підготовка підприємства. 
Практика розрахунку PML.
Ігор Жижара
Директор з андерайтингу
СК «УНІКА»
11:45-12:15
Визначення розміру компенсації при втраті нерухомого майна
Ірина Іванова 
доцент КНУБА
Олександр Драпіковський 
доцент КНУБА
12:15-12:45
Класифікація та ідентифікація майна. Методологія обстеження майна, постраждалого внаслідок страхового випадку
Анатолій Добрун
к.ф.-м.н., автор публікацій з врегулювання збитків
12:45-13:00
Обговорення за темами доповідей
	

13:00-14:00

Обідня пауза

Частина 2
Модератори: Сергій Овчаров  FRICS, Голова Національної робочої групи RICS, 
                        Анатолій Добрун, к.ф.-м.н., доцент Запорізького національного університету 
14:00-14:30
Проблеми визначення технічного стану устаткування підвищеної небезпеки
Володимир Сухомлин 
технічний експерт з промислової безпеки, морський інспектор (аварійний комісар), автор публікацій з технічного аудиту 
14:30-15:00
Алгоритм проведення пожежно-технічної експертизи
Володимир Дзюба 
Судовий експерт
15:00-15:20
Кава-пауза

15:20-15:40
Роль судової експертизи в процесі врегулювання збитків
В’ячеслав Бондар 
Завідувач відділу досліджень машин, обладнання, об’єктів водного транспорту, літальних апаратів та колісних транспортних засобів 
лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень КНДІСЕ 
Міністерства юстиції України  
15:40-16:10
Міжнародна практика врегулювання збитків
Андрій Богачов 
Президент Національної асоціації страхових аджастерів, 
(Російська Федерація)
16:10-16:45
Обговорення за темами доповідей
	


16:45-17:00

Завершення семінару, видача сертифікатів



