Spotkanie Liderów Bankowoś ci i Ubezpieczeń , czyli jak zmienia się sektor
finansowy
16-17 paź dziernika 2019 r. The Westin Warsaw Hotel w Warszawie odbę dzie
się kolejne Spotkanie Liderów Bankowoś ci i Ubezpieczeń skł adają ce się z: 18.
edycji Warsaw International Banking Summit oraz 14. edycji Insurance Forum. Jest
to cykliczne wydarzenie skupiają ce kluczowe osobistoś ci i spół ki
reprezentują ce
sektor
finansowy.
Spotkanie rozpocznie się od czę ś ci wspólnej skł adają cej się z 3 paneli. Pierwszy
skupi się na wpł ywie zmian klimatycznych na modele biznesowe sektora
finansowego. Omówione zostaną m.in. moż liwoś ci krajowe, potencjalne
dział ania prewencyjne i edukacyjne w odpowiedzi na zachodzą ce zmiany oraz
finansowanie zrównoważ onego rozwoju. Druga czę ś ć opowie o innowacjach w
kontekś cie wyznaczania trendów w sektorze. Prelegenci odpowiedzą na pytania
zwią zane z instytucjami finansowymi przyszł oś ci oraz cyfryzacją w kontekś cie
wywią zywania się z obowią zków regulacyjnych.
Skupią się takż e na
standaryzacji procesów, rozwią zaniach RPA oraz chatbot’ach i ich zastosowaniu w
finansach. Ostatni panel czę ś ci wspólnej bę dzie poś wię cony atrakcyjnoś ci
instytucji finansowych jako potencjalnych pracodawców i karierze w sektorze
finansowym.
Podczas dalszej czę ś ci kongresu każ dy z uczestników bę dzie miał szansę na
gł ę bsze spojrzenie w kierunku sektora ubezpieczeniowego lub bankowego
podczas oddzielnych ś cież ek tematycznych. Pojawią się istotne i aktualne tematy
zwią zane z branż ą ubezpieczeniową , wś ród nich: oferta produktowa
ubezpieczycieli na miarę XXI wieku, innowacje, nowa mobilnoś ć oraz
najważ niejsze trendy w sektorze ubezpieczeń . Nie zabraknie również zagadnień
poś wię conych ś wiatu bankowoś ci takich jak: transformacja operacji/back office,
konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku kapitał owym, ś wiat po open
banking,
nowe
potrzeby
klientów
oraz
wiele
innych.
O wartoś ć merytoryczną dyskusji o wyzwaniach, przed którymi stoi branż a
finansowa, dbają dwie Rady Programowe: jednej przewodniczy Mariusz
Grendowicz (Banking Forum), drugą kieruje Artur Olech (Insurance Forum). W
dyskusjach uczestniczą również kluczowi przedstawiciele branż y finansowej oraz
firm
technologicznych.
“Spotkanie Liderów Bankowoś ci i Ubezpieczeń to wydarzenie, które już od wielu lat
jest stał ym punktem programu rozwoju ś wiata finansów. Mamy okazję i
przyjemnoś ć spotykać się z liderami, którzy kreują i rozwijają ś wiat bankowoś ci
i ubezpieczeń . To miejsce, w którym moż emy dyskutować o nowych trendach i

rozwią zaniach, z którego czerpiemy wiele inspiracji.” - Paweł Bandurski, Prezes
Zarzą du, Bank BPH
Jesienna edycja Spotkania Liderów Bankowoś ci i Ubezpieczeń , bę dzie
doskonał ą okazją do zapoznania się z szerokim spektrum interesują cych
tematów, praktycznych strategii oraz czoł owych przedstawicieli sektora
finansowego.
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Wszelkie informacje na temat Spotkania Liderów i Bankowoś ci moż na znaleź ć za
poś rednictwem oficjalnej strony kongresu: bankowosciubezpieczenia.pl oraz
profili społ ecznoś ciowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

