
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ασφαλίσιμοι Κίνδυνοι - Φυσικές Καταστροφές & Πανδημίες

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους
καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
14 & 16/04

ΩΡΕΣ:
16:00 - 20:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
7 ώρες - 7 CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Δώρα Αποστολοπούλου
Οδυσσέας Μιχαηλίδης

ΚΟΣΤΟΣ:                       

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:      

ΑΝΕΡΓΟΙ:

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζομένους να αποκτήσουν γνώσεις και
δεξιότητες σχετικά με την ασφάλιση περιουσίας, τις διάφορες καλύψεις και είδη
ασφαλιστηρίων αλλά και τους παράγοντες εκτίμησης και τιμολόγησης ενός
κινδύνου, ώστε να δίνουν σωστές συμβουλές στους υποψήφιους ασφαλισμένους
και να διασφαλίζεται το χαρτοφυλάκιο της ασφαλιστικής εταιρείας από μη
αποδεκτούς κινδύνους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών,

ασφαλιστές (underwriters), λειτουργούς τμημάτων αποδοχής κινδύνων,

λειτουργούς τμημάτων απαιτήσεων, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
ασφαλιστικούς συμβούλους, δικηγόρους και διοικητικούς λειτουργούς που
μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση και θέλουν να αποκτήσουν
εξειδίκευση στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα
εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Early Bird Offer: 

Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση
συμμετοχής και εξασφαλίστε €20

έκπτωση!

€144

€84

€60

ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediainsurance.com/asfaliseis-periousias/
https://terramediainsurance.com/
https://terramediainsurance.com/asfaliseis-periousias/


Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
και οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων
Αναγνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται
από τους υποψήφιους ασφαλισμένους και να εισηγούνται τρόπους
βελτίωσής των
Ερμηνεύουν τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
Χρησιμοποιούν επαγγελματικές τεχνικές εκτίμησης, τιμολόγησης
και αποδοχής των κινδύνων
Υιοθετούν καλές πρακτικές διευθέτησης απαιτήσεων 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι
σε θέση να:  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Δώρα
Αποστολοπούλου

Η Δώρα Αποστολοπούλου είναι Γενική
Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών
Ασφαλίσεων Special Risk Solutions

(SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting

Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή
εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις
Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων
Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των
Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO &

INTERAMERICAN).

Διαθέτει σημαντική εξειδίκευση
Product Engineering επί των
Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και
Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. 

Η κα Αποστολοπούλου είναι
Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οδυσσέας
Μιχαηλίδης

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εντάχθηκε
στην Ασφαλιστική Βιομηχανία το 2002

και σήμερα κατέχει τη θέση του
Διευθυντή ασφαλίσεων Γενικού
Κλάδου στην Prime Insurance Co Ltd. 

Κατά την εικοσαετή επαγγελματική του
πορεία διετέλεσε Διευθυντής Αποδοχής
Κίνδυνων, Απαιτήσεων και Πωλήσεων.

Είναι απόφοιτος του Fisher College of 

Business με εξειδίκευση στο Risk

Management and Insurance (BSBA).

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη
Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) και είναι  
μέλος του Chartered Institute of

Arbitrators (ACIArb). 

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.

Ενότητα 1 : 
Ενότητα 2 :

Ενότητα 3 :

Ενότητα 4 :
Ενότητα 5 :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ


