
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  

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:
11, 12 & 16/03 

ΩΡΕΣ:
14:00 - 18:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
12 ώρες - 12 CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Φάνος Θεοφάνους
Δρ. Λοΐζος Νικολαΐδης

ΚΟΣΤΟΣ:                       

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:      

ΑΝΕΡΓΟΙ:

Ο βασικός ρόλος της ασφάλισης είναι η παροχή αποζημίωσης. Με άλλα λόγια, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η ασφάλιση υπάρχει για να πληρώνει απαιτήσεις. Ένα
πρόσωπο ή μια εταιρεία διατηρεί ασφαλιστικό συμβόλαιο αναμένοντας ότι, σε
περίπτωση ζημιάς, θα αποζημιωθεί. Το πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να
βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να αναπτύξετε δεξιότητες που χρειάζονται στη
διαδικασία διεκπεραίωσης των απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων της
γνωστοποίησης μιας απαίτησης, της εκτίμησης, του διακανονισμού και άλλων
συναφών οικονομικών παραγόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στον τομέα της
Ασφαλιστικής Βιομηχανίας και σε άτομα που φιλοδοξούν να ανελιχθούν
επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα. 

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 τη δήλωση

συμμετοχής μέχρι τις 28/02 και
εξασφαλίστε €40 έκπτωση!

€260

€170

€90

ΔΩΡΕΑΝ



Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της ασφάλισης
Ορίζουν τους κανονισμούς των διαδικασιών αποζημίωσης
Παρακολουθούν και ελέγχουν τις αποζημιώσεις
Απορρίπτουν δόλιες απαιτήσεις αποζημιώσεων
Διαχειρίζονται αποτελεσματικά δυσαρεστημένους πελάτες
Εκτελούν τις οδηγίες των αντασφαλιστών
Εφαρμόζουν τους κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση των
απαιτήσεων
Εφαρμόζουν τα όρια εξουσιοδοτήσεων
Συγκρίνουν τις διάφορες κατηγορίες αποζημιώσεων
Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης με τους πελάτες
Παροτρύνουν όλο το προσωπικό μιας επιχείρησης προς την ορθή
εφαρμογή των κανονισμών
Ενθαρρύνουν τη δημιουργία κουλτούρας δίκαιης αντιμετώπισης
των πελατών 
Υιοθετήσουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν για αποτελεσματική
επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα της Εταιρείας.

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

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενότητα 2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Ενότητα 3 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ενότητα 4 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ενότητα 5 – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ           
                               ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ενότητα 6 – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Φάνος 
Θεοφάνους

Ο Φάνος Θεοφάνους είναι κάτοχος δύο
πτυχίων  Πολιτικού Μηχανικού και
κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων.

Είναι μέλος και πραγματογνώμονας του
ΕΤΕΚ  και μέλος του Chartered Institute

of Loss Adjusters (C.I.L.A.) του
Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Φάνος Θεοφάνους είναι Director |

Loss Adjuster & Surveyor στην
PREMIER LOSS ADJUSTERS &

SURVEYORS LTD.

Δρ. Λοΐζος
Νικολαΐδης

Το 2007 απέκτησε το πτυχίο του στην
Ιατρική και το 2013 την ειδικότητα του
Ιατροδικαστή από το Ρωσικό Κρατικό
Ιατρικό Πανεπιστήμιο στη Μόσχα. 

Ο Λοΐζος Νικολαΐδης το 2017 απέκτησε
MBA στη Δημόσια Υγεία στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 

Έχει εργαστεί συνολικά 10 χρόνια σε
τμήματα Πρώτων Βοηθειών στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην
Κύπρο. 

Από το 2017 συνεργάζεται με
Ασφαλιστικές εταιρείες για διάφορα
θέματα ή υποθέσεις που εμπίπτουν στη
σφαίρα της διερεύνησης από πλευράς
Ιατρικής.


