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Warszawa, 8 grudnia 2017 r.

Nagrody Rzecznika Finansowego rozdane. Open Life wśród sponsorów

W środę 6 grudnia odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za
najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.
W uroczystości uczestniczył m.in. prezes Open Life TU Życie S.A. Krzysztof Bukowski.
Prace zgłoszone na konkurs dotyczyły wszystkich rynków finansowych, w tym rynku ubezpieczeń. Nagrodzeni autorzy pisali m.in.
o ograniczeniach w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, możliwościach systemowego zbierania danych na
potrzeby Solvency II, przestępczości ubezpieczeniowej i świadczeniach kulancyjnych. O sprawach istotnych z punktu widzenia
branży pisała również dr Magdalena Dziedzic, której wyróżnienie wręczał prezes Open Life, Krzysztof Bukowski. Tematem jej pracy,
powstałej w Instytucie Nauk Prawnych PAN, był „Europejski model normatywny przedkontraktowych obowiązków informacyjnych
przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych”.
– Przyzwyczailiśmy się do tego, że o edukacji finansowej mówi się przede wszystkim w kontekście konsumenta. Jednak
konkurs prac akademickich to także dla nas, osób zawodowo związanych z finansami, dobra okazja, by spojrzeć na to
zagadnienie z nowej perspektywy, nauczyć się o nim czegoś nowego. Mając na uwadze, że jesteśmy u progu wdrożenia
dyrektywy IDD, rozporządzenia PRIIPs i RODO – temat przedkontraktowych obowiązków informacyjnych jest dla nas,
przedstawicieli branży ubezpieczeń, wyjątkowo aktualny – zauważył Krzysztof Bukowski, gratulując laureatce.
I edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego objęła prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016, a także prace
magisterskie i licencjackie obronione w 2016 r. Do jury spłynęły łącznie 4 prace doktorskie, 10 magisterskich i 4 licencjackie.
Konkurs prac dyplomowych nie odbył się ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń.
Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego jest organizowany przy współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej.
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