Novinky a aktuality v oblasti obezřetnostní regulace
23. června od 9:00 do 10:30 hodin
Dovolujeme si Vás pozvat na společný webinář PwC CZ a PwC SK na téma nejnovější
aktualizace v oblasti regulace bankovního sektoru. Webinář se uskuteční ve čtvrtek
23. června od 9:00 do 10:30.
Akce je určena pro risk manažery, interní auditory a všechny zaměstnance, kteří si
potřebují rozšířit vědomosti o problematice bankovní regulace. Specialisté PwC s
dlouholetými zkušenostmi v oblasti bankovní regulace a její implementace budou mluvit o
následujících tématech (pro přesnost uvádíme názvy regulací v anglickém jazyce):
●
●
●

●
●
●
●

Pracovní program Evropského bankovního orgánu (EBA) na rok 2022
Priority dohledu Evropské centrální banky pro roky 2022–2024
Hlavní připravované regulační iniciativy na rok 2022:
●
Interest rate risk in the banking book (IRRBB) (ITS on IRRBB disclosures,
draft RTS on SA and S-SA methodology, draft RTS on IRRBB supervisory
outlier tests, draft guidelines on IRRBB and CSRBB)
●
Recovery & Resolution (Revised EBA Guidelines on recovery plan
indicators, Guidelines for institutions and resolution authorities on improving
resolvability)
EBA Guidelines for common procedures and methodologies for the SREP and
supervisory stress testing (second revised version)
EBA guidelines on loan origination and monitoring
EU taxonomy – evolving road to alignment
CRR 3/CRD 6 – legislativní návrh

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Silvia Majlingová
Senior Regulatory Expert (PwC CZ)
Tomáš Ďurian
Senior Konzultant (PwC SK)
Webinář proběhne v českém a slovenském jazyce.
Účast na webináři je bezplatná.

REGISTRUJTE SE >
Pokud si přejete přidat event do kalendáře, můžete tak učinit zde.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či
navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu
nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

