sdílením zkušeností odborníků k vašemu růstu!
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CO BY MANAŽER MĚL
VĚDĚT O POJIŠTĚNÍ

vzdělávací program pro
majitele, manažery, vedoucí

pracovníky, finanční ředitele
podniků

Každé podnikání je rizikové.

Proč s E.G.I.?

Jaká rizika lze ošetřit
pojištěním a jak se k tomu
postavit?

Celý vzdělávací program zastřešuje Eva Gmentová.

Komu je vzdělávací program určen

»»

Všem, kdo nesou odpovědnost za chod a prosperitu firmy.

Obsah workshopu

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Jaká rizika jsou spojena s podnikáním
Jak ošetřit vznikající rizika
Která rizika lze zmírnit pojištěním
Kde povinnost pojištění ukládá zákon
Jak se orientovat na pojistném trhu
Proč zvolit spolupráci s makléřem a co si pohlídat

E.G.I. je sdružení profesionálů, kteří připraví vzdělávací program přímo
na míru potřebám Vaší společnosti a Vašich zaměstnanců. Spojte se se
zkušenými a úspěšnými!

Ing. Eva Gmentová, LL.M. – více než 30 let praxe ve finančních
službách, od roku 2000 v pojišťovnictví; specialista na zemědělské
pojištění, zodpovědnost za pojištění skupiny AGROFERT již od
roku 2001. Absolventka Vysoké škody zemědělské, nyní Zemědělské
Univerzity v Praze. Absolventka postgraduálního kurzu Aktuální otázky
v pojišťovnictví na VŠE. Studium profesního vzdělávání v oblasti práva
s dosažením titulu LL.M. v oblasti Korporátního práva, dizertační práce
na téma Civilní a trestně právní odpovědnost statutárních orgánů
v kontextu s trestným činem pojistného podvodu.

Další informace o vzdělávacím programu
Počet účastníků:

minimálně 6 | maximálně 15

Doba trvání kurzu:

jednodenní, 6 hodin

Cena kurzu:

4.960 Kč

Místo konání:

učebna AIVD Karlovo nám. 14/292, Praha 2,
případně bude upřesněno podle počtu
zájemců

Termíny:

podle zájmu, aktuální termíny na webu, lze

Lektor:

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

objednat jen na míru

»»
»»
»»
»»
»»

vzdělávání pro praxi v oblasti pojištění
osobní přístup ke studentům
vzdělávání na míru
letité zkušenosti
využití příkladů z praxe

Další informace o kurzech na eg-egi.cz/kurzy
Přihlásit se na kurz je možné na webu nebo přes email prihlaska@eg-egi.cz

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o., IČ: 07738897
telefon +420 604 338 897 | email gmentova@eg-egi.cz | web eg-egi.cz
Společnost je členem AIVD – www.aivd.cz

