ČESKÁ SPOLEČNOST AKTUÁRŮ
Czech Society of Actuaries
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Czechia
www.actuaria.cz, email: info@actuaria.cz

JARNÍ AKTUÁRSKÉ SETKÁNÍ
Česká společnost aktuárů si Vás dovoluje pozvat na devátý ročník Jarního aktuárského
setkání, které se uskuteční ve dnech 3. - 4. června 2021 online.
Níže naleznete veškeré informace související s organizací a programem semináře:
1. Datum a forma konání
2. Program semináře
3. Registrace
4. Pokyny pro online účast

1. DATUM A FORMA KONÁNÍ
Termín: čtvrtek a pátek, 3. – 4. června 2021
Forma konání: online formou Microsoft Teams meetingu.

REGISTROVAT SE ON-LINE
2. PROGRAM SEMINÁŘE
Časový harmonogram bude upřesněn formou pozvánky na online meeting.
Předběžný program:
•
•
•
•

AI fraud scoring aneb plácačka na komáry: Ondřej Bauer, Roman Koch (KPMG)
Conduct risk: Karel Svoboda, Petr Kmínek (EY)
Update podpory profese: Jan Šváb (Kooperativa)
Klíčová zjištění z IFRS17 implementací (moderovaná diskuse): Tomáš Strašák
(Deloitte), …
• Výsledky analýzy dat COVID: Petr Jedlička (SUPIN)
• Relativní entropie a informační vrstvy ve stochastických modelech: Michal Lipták
(WTW)
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•
•
•
•
•

Next best action based on Customer life-time value: Michal Gerthofer (NN)
Liquidity risk management: Martin Janeček (Tools4F)
Zkušenosti s řízením rizikového apetitu pojišťovny: Tomáš Senft (Kooperativa)
Applied Data Science in business projects: prof. Ikhlaq Sidhu (Berkeley)
Sustainability & Climate Risks: Mária Kamenárová (AAE)

Počet bodů za další vzdělávání bude stanoven později, předběžně předpokládáme 11 bodů do
programu dalšího vzdělávání.

3. REGISTRACE
Registrační poplatky:
Účastník, nečlen ČSpA

2 800,-Kč vč. DPH

Účastník, člen ČSpA

2 300,-Kč vč. DPH

Sleva za loňskou účast

300,-Kč vč. DPH

Registrace bude uzavřena 30. května 2021.
Platba registračního poplatku:
Platba se provádí převodem na účet společnosti ČSpA. Bankovní převod proveďte až po
obdržení zálohové faktury.
Bankovní spojení:
Jméno majitele účtu:
Jméno banky:
Adresa banky:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
V.S.:

Česká společnost aktuárů
Česká spořitelna, a.s.
Sokolovská 1, Praha 8, PSČ: 186 53, Česká republika
6143379/0800
CZ89 0800 0000 0000 0614 3379
GIBACZPX
použijte číslo zálohové faktury

V případě potřeby uvedení interního objednacího čísla na fakturu vydanou Českou společností
aktuárů, uveďte prosím toto číslo do poznámky v registračním formuláři.
Storno podmínky:
Registrace může být zrušena nejpozději den před začátkem konáním semináře bez storno
poplatku. Účastníkovi s neuhrazenými registračními poplatky k 30. květnu 2021 může být
registrace zrušena. Veškeré změny či storna registrací musí být komunikovány písemně a
potvrzeny ze strany ČSpA.
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Pokyny pro vyplnění registračního formuláře:
Upozorňujeme na nutnost zadat správné fakturační údaje Vaší společnosti, a v případě že se
liší tak i korespondenční adresu.
Poučení:
Organizátor nenese odpovědnost za případné poškození a ztrátu majetku či poškození zdraví
během semináře.

4. POKYNY PRO ONLINE ÚČAST
Při přihlášení se na online meeting nezapomeňte prosím uvést vaše jméno a příjmení. Pokud
se přihlásíte přes telefon a bude tak vidět pouze telefonní číslo, ohlaste prosím tuto skutečnost
některému z organizátorů předem.
Neidentifikovaným účastníkům nelze přičíst body do programu dalšího vzdělávání!

KONTAKT
Pro jakékoliv dotazy prosím použijte emailovou adresu JAS.CSpA@gmail.com

Česká společnost aktuárů

3/3

