Dopis št.: 40/21-vms
Ljubljana, 21.4.2021

Spoštovani,
Združenje bank Slovenije organizira spletni seminar

Modeliranje in modelsko tveganje v bančništvu

Izgradnja ter upravljanje modelov na področju
kreditnega tveganja
torek, 18. maj 2021
(MS Teams)
Program:

08:30 – 09:00

Registracija
Uvod

09:00 – 09:10

Pozdravni nagovor
mag. Kristijan Hvala, Združenje bank Slovenije
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije

09:10 – 09.30

Uvodni nagovor
Boštjan Leskovar, predsednik Odbora za upravljanje tveganj pri ZBS, SKB banka
d.d.

Modeliranje parametrov kreditnega tveganja
09.30 – 10.15

Izzivi in praktične rešitve pri modeliranju dogodka neplačila (PD)
dr. Urban Sušnik in dr. Anamarija Rebolj Kodre, NLB d.d.

10.15 – 11.00

Izzivi in praktične rešitve pri modeliranju izgube ob nastanku neplačila
(LGD)
Matic Skočir, SKB banka d.d.

11.00 -11.15

Odmor
Upravljanje modelov in aktualni trendi

11.15 – 11.45

Vpliv Covida na modeliranje kreditnega tveganja
Zvone Klun, Alen Kahtaren, SKB banka d.d.

11.45 – 12.15

Upravljanje (governance) modela
Jernej Mencinger, NLB d.d.

12.15 – 13.15

Odmor

13.15 – 13.45

Modelsko tveganje in trendi v prihodnosti
Jurij Kodre, Deloitte

13.45 – 14.15

Vključevanje ESG dejavnikov v modele kreditnega tveganja in stresni testi
dr. Slaven Mićković, Nova KBM d.d.

Zbiranje in priprava podatkov
14.15 – 14:45

Upravljanje podatkovnih skladišč - nevidne pasti in dileme na primeru
izračuna LGD
Igor Terzič, P.IT.S, d.o.o.

14:45 – 15.00

Sklepne misli, zaključek
mag. Kristijan Hvala, Združenje bank Slovenije

Moderator: mag. Kristijan Hvala, vodja področja ekonomike poslovanja, Združenje bank
Slovenije
Splošne informacije:
Srečanje bo potekalo na daljavo na platformi MS Teams. Udeleženci srečanja do
prezentacij posveta in potrdil o udeležbi dostopajo z registracijo v sistem Izobraževalnega
centra Združenja bank Slovenije.
Kotizacija za udeležbo znaša 240,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu računa. Za
prijave po 12.5.2021 je cena 10% višja. Za 3 ali več udeležencev iz iste institucije je
priznan 10% popust.
Prijave:
Prijave sprejemamo do srede, 12. maja 2021 na povezavi prijavnica na spletni strani
Združenja bank Slovenije. Morebitne pisne odjave sprejemamo prav tako do 12. maja na
ic@zbs-giz.si, sicer se zaračuna celotna kotizacija.
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Povezava na srečanje:
Na dogodek se boste vključili preko MSTeams povezave, ki jo boste dan pred dogodkom
prejeli na svoj e-naslov s katerim ste prijavljeni na posvet. Registracija v MS Teams bo
odprta od 8.30 ure dalje na dan dogodka. Na srečanju boste lahko tudi aktivno
sodelovali z vprašanji in komentarji preko chat-a, lahko pa nam vprašanja pošljete tudi
vnaprej na ic@zbs-giz.si, kjer smo vam z veseljem na voljo tudi za morebitne dodatne
informacije.
Vljudno vabljeni, da se srečanja udeležite. Lepo pozdravljeni,

Vodja Izobraževalnega centra ZBS
Viljenka Markič Simoneti

Direktorica
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo
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