Öngondoskodás 2020 program

Regisztráció

1. szekció: Magyar megtakarítások a koronavírus
idején
Az utóbbi időben megdönthetetlennek tűnő lakossági állampapírpiac is
beleremegett a koronavírusba, a befektetési alapok sok pénzt vesztettek, a
nyugdíjcélú megtakarításoknak jelentős veszteségeket kell ledolgozniuk. A
bankok és a pénzügyi szféra a digitális átállásra összpontosít, ebben az új
világban új értékesítési modell, új szemlélet szükséges. A szekcióban
megnézzük, hogy látják a magyar felsővezetők a megtakarítási piac jelenlegi
helyzetét.
Moderátor: Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio Csoport)

08:35 - 08:40 Köszöntő
Előadó:
Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio Csoport)

08:40 - 09:00 Lakossági vagyontervezés a koronavírus-válság idején
Előadó:
Dr. Kandrács Csaba, alelnök, MNB

09:00 - 09:30 Ügyfélszerzési technikák, megtakarítási termékek
értékesítése a koronavírus árnyékában
Előadó:
Dr. Újszászi Bogár László, meggyőzés és befolyásolástechnikai kutató,
szakértő, tulajdonos, Meggyozes.hu

09:30 - 10:20 Megtakarítási piaci helyzetkép a magyar felsővezetők
szemével - Panelbeszélgetés
Beszélgetés résztvevői:
Benczédi Balázs, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő
Biró Gergely, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő
Kurali Zoltán, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Dr. Pandurics Anett, elnök-vezérigazgató, elnök, Posta Biztosító, MABISZ
Tátrai Bernadett, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, FundamentaLakáskassza Zrt.
Vasas Norbert, vagyonkezelési üzletág-vezető, CIB Bank

10:20 - 10:40 Kávészünet

2. szekció: Magyar öngondoskodási piac – Mit hoz
a következő 10 év?
A digitális átállás és online ügyfélkiszolgálás teljesen átrajzolja a magyar
megtakarítási piac nemcsak jelenét, de jövőjét is. Hol fog tartani a befektetési
és megtakarítási iparág 10 év múlva? Kellenek az új világba bankfiókok, fizikai
jelenlét, vagy már mindent tud a kanapéról intézni az ügyfél? De mi lesz így az
ügynökök, privátbankárok sorsa? Hova vezet mindez a magyar megtakarítási
piacon és kik kerülnek ki győztesként?
Moderátor: Raveczky Zsolt, igazgatósági tag, UNION Biztosító

10:40 - 11:00 Milyen új trendek alakítják a befektetések világát?
Előadók:
Dr. Darvas Tamás, jogász, Sárhegyi és Társai Ügyvédi iroda
Kiss Viktor, ügyvezető, Synerinsoft Kft.

11:00 - 11:20 Fenntarthatóság és ESG – Átmeneti hóbort vagy új irány a
befektetésekben?
Előadó:
Vízkeleti Sándor, BAMOSZ elnöke, Amundi Alapkezelő Zrt.

11:20 - 11:35 Digitális ügyfélkiszolgálás és online biztosításkötés – Ez lesz
a jövő a biztosításoknál?
Előadó:
Baranyai Dávid, igazgatósági tag, megbízott vezérigazgató, NN Biztosító

11:35 - 11:50 Nyugdíjcélú megtakarítások – A kötelező beléptetés lenne a
megoldás?
Előadó:
Dr. Szebelédi Ferenc, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

11:50 - 12:40 Digitális vs személyi kiszolgálás – Mit hoz a következő 10 év
a lakossági megtakarításokban? - Panelbeszélgetés
Beszélgetés résztvevői:
Bilibók Botond, vezérigazgató, Hold Alapkezelő
Kerek Norbert, lakossági divízió igazgató, MKB Bank
Morafcsik László, vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, FundamentaLakáskassza
Nyitrai Győző, Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója, OTP Bank Nyrt.
Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.
Póth Viktor, üzletfejlesztési igazgató, OVB Magyarország

12:40 - 14:00 Ebédszünet

Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
Az Öngondoskodás 2020 hibrid konferencia délután egy online lakossági
klubbal* folytatódik, ahol szélesebb körű magánbefektetői és lakossági
részvétel mellett árulják el a piaci szakemberek, melyek jelentik most a
válságálló megtakarításokat és portfóliókat, hogyan érdemes elkezdeni az
idősebb korra való öngondoskodást, melyek a legizgalmasabb tőzsdei sztorik és
megatrendek, amelyek a világot formálják.
Regisztráljon itt a délutáni online klubra a MIBOLLESZ2020 kóddal! További
részletek az árak fülön,illetve az áttekintés fülön érhetők el.
*Felhívjuk tisztelt résztvevőink figyelmét, hogy a délutáni klub kizárólag online
követhető, és megtekintéséhez külön regisztráció szükséges.

