Szanowni Państwo,
Kontynuując cykliczne poranne bezpłatne śniadania tematyczne organizowane przez Polski Związek
Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze zapraszamy na ostatnie przed
wakacjami
Śniadanie doradcze:
14 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 11:00-12:30

„Gwarancje ubezpieczeniowe w branży budowlanej”
Celem spotkania będzie omówienie aktualnej sytuacji na rynku gwarancji ubezpieczeniowych:
▪
▪
▪
▪

Sytuacji branży budowlanej w kontekście oceny ryzyka przez analityków ubezpieczeniowych
Problemy i trudności związane z pozyskiwaniem gwarancji wadialnych, należytego wykonania
kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki
Formy zabezpieczeń stosowanych w ramach udzielanych gwarancji wadialnych i
kontraktowych
Sposoby optymalizacji procesu ofertowania, realizacji inwestycji w kontekście zawartych
umów limitu, czyli jak zarządzać posiadanymi limitami gwarancyjnymi

Do udziału w śniadaniu ubezpieczeniowym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: dyrektorów
finansowych, kierowników kontraktów, pracowników działów prawnych, administracji, księgowości,
zakupów, osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonawczej.
Prelegentami są eksperci z firmy Exito Broker: Marcin Wróblewski i Karina Sitkiewicz
Zgłoszenie udziału:
•

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz
adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest
rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.

•

Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji
decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.

•

Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Zapraszamy do naszej siedziby:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Ul. Kaliska 23, lok U4
02-316 Warszawa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa
NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734
tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl
www.pzpb.com.pl

Notki biograficzne:
Marcin Wróblewski – Wiceprezes Zarządu.
Od wielu lat specjalista w zakresie ubezpieczenia ryzyk finansowych i obrotu wierzytelnościami.
Studiował w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, na kierunku Zarządzanie
Finansami Przedsiębiorstw. Z ubezpieczeniami związany od 1994 roku. Początkowo zajmował się
ubezpieczeniami majątkowymi, następnie obrotem wierzytelnościami i gwarancjami
ubezpieczeniowymi. Obecnie jest jednym z najlepszych brokerów w Polsce w zakresie opracowania i
wdrożenia systemów zabezpieczeń i gwarancji kontraktowych, celnych i akcyzowych. Specjalizuje się w
zarządzaniu pojemnościami gwarancyjnymi klientów kontraktowych i postępowaniami regresowymi.
Autor zindywidualizowanych programów ubezpieczenia należności w przedsiębiorstwach. Ekspert w
dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktów infrastrukturalnych (drogowych, kolejowych,
energetycznych, hydrotechnicznych).
Karina Sitkiewicz - Wicedyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych EXITO BROKER Sp. z o.o.
Absolwentka Akademia Leona Koźmińskiego na kierunku prawo. Broker Ubezpieczeniowy. Z ryzykami
ubezpieczeń finansowych związana od 2007 roku w TUiR Warta S.A., z Exito Broker Sp. z o.o. związana
od 2012 roku. Specjalista w zakresie gwarancji kontraktowych. W Exito Broker odpowiedzialna za
obsługę klientów strategicznych w zakresie zarządzania limitami gwarancyjnymi, dystrybucją gwarancji
i ubezpieczenia należności.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa
NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734
tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl
www.pzpb.com.pl

