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CELE
Celem konferencji jest wskazanie teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowania nowych technologii
na rynku płatniczym, ubezpieczeniowym oraz inwestycyjnym. Analiza i ocena ich zastosowania na rynku
finansowym powinna uwzględniać działalność instytucji finansowych, ale też działalność i funkcje w tym
zakresie organów regulacyjnych i nadzorczych oraz sytuację prawną klientów i konsumentów. Pozwoli to na
wskazanie korzyści i barier związanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii dla wszystkich
uczestników tego rynku. Nie bez znaczenia pozostanie ocena przydatności nowych technologii na rynku
finansowym i konfrontacja innowacyjnych usług finansowych z oczekiwaniami, potrzebami i
umiejętnościami ich klientów w szczególności konsumentów. Pozwoli to wskazać na szczególne problemy
prawne związane ze stosowaniem nowych technologii.

OBSZARY TEMATYCZNE
Podczas konferencji omówiona zostanie problematyka nowych technologii na szeroko pojętych rynku
finansowym. Poruszane tematy będą dotyczyć obszarów płatniczych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.
Wśród nich szczególną role będą odgrywać również te dotyczące indywidualnego konsumenta.
Organizatorzy przewidują w panelach tematycznych, oprócz wystąpień prelegentów, również dyskusje z
udziałem naukowców i praktyków, które będą wskazywały szanse i zagrożenia związane ze stosowaniem
nowych technologii.
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