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PREDNÁŠKY /dátum, problematika, personálne zabezpečenie/
12.02.2008

1. Poistné odvetvia životného poistenia /Littvová/
Charakteristika poistných odvetví životného poistenia s vymedzením ich základných odlišností a špecifikácií
Kapitálové a investičné produkty životného poistenia
Riziková a rezervotvorná časť produktov životného poistenia

19.02.2008

2. Poistné krytie životných rizík /Krátka/
Význam poistného krytia životných rizík
Vývoj poistného krytia životných rizík z časového aj teritoriálneho hľadiska

26.02.2008

3. Úmrtnostné tabuľky /Krátka/
Význam a tvorba úmrtnostných tabuliek
Úmrtnostné tabuľky ženskej a mužskej populácie
Problematika diskriminácie a selekcie v životnom poistení

04.03.2008

4. Pripoistenia v životnom poistení /Littvová/
Význam a dôležitosť pripoistení v životnom poistení
Úrazové pripoistenia
Pripoistenie kritických chorôb

11.03.2008

5. Uzatváranie produktov životného poistenia /Littvová/
Predajný proces spojený s produktmi životného poistenia
Verbálna, neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, spätná väzba, námietky a argumenty pri predaji produktov
Vlastnosti poisťovacieho poradcu

18.03.2008

6. Investičná činnosť poisťovne /Littvová/
Investovanie prostriedkov technických rezerv z hľadiska platnej legislatívy na slovenskom poistnom trhu
Problematika technickej úrokovej miery a poistno-matematické kalkulácie s ňou spojené
Investovanie prostriedkov technických rezerv ako finančného umiestnenia do aktív poisťovne s dôrazom na typy aktív, vlastnosti,
kolísavosť, ich kapitálovú bezpečnosť a likvidnosť

01.04.2008

7. Procesy v činnosti životnej poisťovne /Krátka/
Základné procesy v činnosti životnej poisťovne
Špecifiká procesov životnej poisťovne

08.04.2008

8. Oceňovanie rizík v životnom poistení /Krátka/
Dôležitosť a priebeh oceňovania rizík v životnom poistení
Oceňovanie rizík s dôrazom na riziká smrti a invalidity
Podkladová základňa pre oceňovanie zdravotného, finančného rizika a osobitných rizík súvisiacich s poistením

15.04.2008

9. Podstata a význam zillmerizácie v životnom poistení /Krátka/
Prostriedky technických rezerv životnej poisťovne
Zillmerizácia prostriedkov technických rezerv životnej poisťovne

22.04.2008

10. Nové trendy v životnom poistení /Krátka/
Prepájanie životného poistenia s ostatnými produktmi na finančných trhoch v SR a v zahraničí
Vstupovanie informačných technológií do uzatvárania poistných zmlúv a likvidácie poistných udalostí
Poistné služby v aspekte globalizačných tendencií
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SKÚŠKA
Písomná, pozostávajúca ako z otvorených, doplňovacích tak aj z testových otázok.
Maximálny počet bodov – 100 bodov.

