
 

                                                                           

Έντυπο Τ-201                                                             ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

 

Terramedia Insurance Training Institute, Οδός Λόρδου Βύρωνα 28, Δ.2, Παλλουριώτισσα, 2010 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ:  22 511090, 99 407917, Fax:22 879439   E-mail: info@terramediainsurance.com   Website: http://www.terramediainsurance.com  

Πρόγραμμα κατάρτισης: 
TRΙ6  -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ -στην ασφαλιστική βιομηχανία 

Ημερομηνίες και ώρες  Διεξαγωγής: 
 

Θα ανακοινωθούν 
12 ώρες  

Ώρες: 15:00-19:00 
 

Τόπος Διεξαγωγής: Terramedia Training Center  
Λόρδου Βύρωνα 28, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία 

Κόστος: 
€254,00  

Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 
€ 204,00 

Καθαρό κόστος Συμμετοχής: 
€50,00  

Εκπαιδευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης 

Υπεύθυνη Προγράμματος: Άντρη Ζαννεττή, Τηλ. 99 407917, Email: info@terramediacy.com 

Άνεργοι: ΔΩΡΕΑΝ (Εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΑνΑΔ) 
Μη δικαιούχοι: Ειδικές τιμές (επικοινωνήστε μαζί μας) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Όνομα Οργανισμού: 

Τηλέφωνο: Φαξ: Email: 

Άτομο επικοινωνίας: Email: 
 

Ονοματεπώνυμο συμμετεχόντων: Email: Κινητό Τηλέφωνο: 

   

   

   
 

Όροι συμμετοχής: 
 

1. Η παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής, επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Επιβεβαίωση για την υλοποίηση του 
προγράμματος καθώς και τα έντυπα της ΑνΑΔ, σας αποστέλλονται  3-4 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις, η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει την τελευταία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.  

2. Τα έντυπα της ΑνΑΔ πρέπει να αποστέλλονται πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων τουλάχιστον στο 75% του 

συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Σε περίπτωση συμμετοχής κάτω από το 75%, οι εκπαιδευόμενοι (ή η εταιρεία τους) θα 
πρέπει επιπρόσθετα να καταβάλουν και το ποσό της επιχορήγησης της ΑνΑΔ. 

4. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία GDPR, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας παραμένουν ασφαλή, δεν 
μεταφέρονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα 
που προσφέρει η εταιρεία μας. 

5. Πληρωμές: Με μετρητά, ή με έκδοση επιταγής στο όνομα της εταιρίας Terramedia Interactive Ltd, ή με κατάθεση στο 
λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου με ΙΒΑΝ: CY17002001580000000101057900. 

 

☐     Αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. 
 

Υπογραφή:……………………………………………..…………                       Ημερομηνία:……………………………………………………… 

 Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο Fax: 22 879439  ή  
στο E-mail: info@terramediainsurance.com 
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