Program kongresu – seminaria i panele
11.00 – 12.00, sala 5/1
Leczenie za granicą jako następna
generacja benefitów pracowniczych.
Organizator: Further Underwriting International
Moderator: Radosława Ogonowska Country Manager of Further Group in Poland, Greg Jarząbek CEO
Trustedoctor
Polska służba zdrowia boryka się z wieloma trudnościami, spowodowanymi długiem technologicznym i kadrowym, który narasta od wielu lat. Wg statystyk WHO Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich
o największej śmiertelności na nowotwory na 100 tys mieszkańców (2-gie miejsce w 2020 roku), a w porównaniu z innymi krajami Europy polscy pacjenci muszą czekać dużo dłużej na możliwość skorzystania
z nowoczesnych leków, a jesli już taka możliwość zajdzie często krąg osób dopuszczonych do skorzystania z refuncacji jest ograniczony. Wszystko to powoduje, że możliwość leczenia za granicą w najlepszych
placówkach szpitalnych na świecie przy wykorzystaniu najnowszych technologii i leków jest benefitem, po
który coraz częściej sięgają firmy z myśla o swoich pracownikach. Włączając do leczenia za granicą dodatkowy pakiet, którym jest prywatna diagnostyka i możliwość odbycia wirtualnych konsultacji z top medycznymi ekspertami z Polski i całego świata pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom nie tylko
możliwość szybkiej diagnozy choroby, ale także dostęp do najlepszych metod leczenia na świecie.
W trakcie spotkania Further wraz ze swoim specjalnym gościem przedstawi uczestnikom koncept nowoczesnego benefitu pracowniczego jak również podzieli się doświadczniami osób, które skorzystały z leczenia w ramach posiadanego ubezpieczenia.
12.00 – 13.00, sala 6/1
Autozapis 2023 – nowe otwarcie w PPK, nowe możliwości dla rynku brokerskiego.
Rok 2023 będzie przełomowy dla przedsiębiorców, prowadzących u siebie Pracowniczy Plan Kapitałowy.
Niezwykle ważny będzie autozapis do PPK wszystkich osób zatrudnionych, które dotychczas nie zdecydowały się na gromadzenie oszczędności w tej formie. Oznacza to m.in., że pracodawcy będą mieli obowiązek zapisać do PPK wszystkie osoby, które wcześniej złożyły rezygnacje i jej nie ponowiły. O tym, jakie to
stwarza możliwości dla brokerów i dlaczego opłaca się pomóc przedsiębiorcom w obsłudze PPK, porozmawiamy podczas czwartkowego panelu Kongresu Brokerów. W debacie wezmą udział eksperci rynku
finansowego i ubezpieczeniowego, którzy omówią szanse i możliwości, jakie może stanowić autozapis do
PPK dla rynku brokerskiego.
Paneliści: Robert Zapotoczny Prezes PFR Portal PPK
Organizator: PFR Portal PBK
12:30 – 13:30, sala 5/8
Jak oszczędzić na podatkach wykorzystując Benefity Pracownicze?
Programy PPK, PPE, PPO, IKE, IKZE – uzupełnieniem oferty brokerskiej
Panel z udziałem reprezentantów:
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Olsztynie
– Krajowej Administracji Skarbowej – Izba Administracji Skarbowej Olsztynie.
– SKARBIEC TFI S.A.
Organizator: SKARBIEC TFI S.A.
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