ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομικές και Ασφαλιστικές πτυχές της Ευθύνης του Κατόχου Ακίνητης Ιδιοκτησίας
(OCCUPIERS' LIABILITY)

συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη επιβάλλει την επικαιροποίηση και βελτίωση
των γνώσεων όλων όσων ασχολούνται στον ασφαλιστικό τομέα αλλά και με άλλα
συναφή επαγγέλματα όπως λογιστές δικηγόροι πολιτικοί μηχανικοί
επιμετρητές ζημιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

H

09 & 11/06/21

,

,

ΩΡΕΣ:

,

,

,

.

16:00 - 20:15

Η Αστική Ευθύνη και ιδιαίτερα του Κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας occupier s
liability είναι ένα πολυσύνθετο και περίπλοκο ζήτημα που απαντάται πολύ συχνά
και απασχολεί τόσο τον νομικό και ασφαλιστικό τομέα όσο και άλλους τομείς Η
ευθύνη αυτή αφορά όλους όσους έχουν στην κατοχή τους κατοικίες
καταστήματα κοινόκτητες οικοδομές επιχειρήσεις ξενοδοχεία έργα υπό
οικοδόμηση ή ανοικοδόμηση ή υπό ανακαίνιση ακόμη και έργα που δεν αφορούν
οικοδομές αλλά δρόμους πλατείες
(

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

’

)

7 ώρες - 7 μονάδες CPD

,

.

,

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

,

Οδυσσέας Μιχαηλίδης
Στέλλα Αναστάση
ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ:
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER:
(Valid until 02/06)
ΑΝΕΡΓΟΙ:

,

,

€144
€84
€60
€40
ΔΩΡΕΑΝ

,

,

,

.

Ως εκ τούτου το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τόσο
τις νομικές όσο και τις ασφαλιστικές πτυχές της Ασφάλισης Αστικής ευθύνης των
κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας με απλό και κατανοητό τρόπο
,

,

.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Διευθυντές και
στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών Διευθυντές και προσωπικό Τμημάτων
Ασφαλιστικών Εταιρειών που ασχολούνται με την αξιολόγηση και αποδοχή
κινδύνων χειρισμό απαιτήσεων γενικής φύσεως υπαλλήλους και επαγγελματίες
που ασχολούνται με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων γενικής φύσεως
πολιτικούς μηχανικούς αρχιτέκτονες δικηγόρους εκτιμητές ακίνητης
ιδιοκτησίας
μεσίτες
πράκτορες
χρηματοοικονομικούς
συμβούλους
υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και γενικά άτομα που ασχολούνται με την
ασφάλιση Ευθύνης και Περιουσίας και γενικότερα του κλάδου
,

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.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι
σε θέση να
Ορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο
Ορίζουν και επεξηγούν βασικές έννοιες της Ασφάλισης Αστικής
Ευθύνης
Ορίζουν και επεξηγούν βασικές έννοιες σε σχέση με τις νομικές
αρχές που διέπουν την ευθύνη κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας σε
σχέση με τους αδειούχους και τους προσκεκλημένους
Αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τους κινδύνους κατά την
ασφάλιση της αστικής ευθύνης του κατόχου ακίνητης περιουσίας
Εξηγούν και ερμηνεύουν τους όρους του ασφαλιστηρίου
Επιλύουν και διευθετούν διαφορές που προκύπτουν με τους
ασφαλισμένους
Απορρίπτουν ή αποδέχονται κινδύνους που εντοπίζουν κατά την
αξιολόγηση των Προτάσεων για Ασφάλιση
Αξιολογούν την ευθύνη ως προς μια απαίτηση
Απορρίπτουν τις μη καλυπτόμενες απαιτήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

,

:

.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό Περιλαμβάνει
παρουσιάσεις την κατάρτιση σε βασικότατες έννοιες και στοιχεία της
Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας μετάδοση
γνώσης σε ότι αφορά τις νομικές πτυχές της αστικής ευθύνης του
κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας τις κυριότερες προσυμβατικές και
συμβατικές ρήτρες και ασφαλιστικούς όρους σε σχέση με την ασφάλιση
αστικής ευθύνης την επισκόπηση σε πρακτικά ζητήματα που
απορρέουν από την αστική ευθύνη συνδυαστικά με το στοιχείο του
ασφαλιστικού κινδύνου την πρακτική άσκηση σε νομολογιακά
ζητήματα μελέτες περιπτώσεων αποφάσεις δικαστηρίων

Οδυσσέας Μιχαηλίδης
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

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.

,

Στέλλα Αναστάση

,

Νομικός Σύμβουλος

,

,

,

.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία θα δοθεί πιστοποιητικό
παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης στο οποίο θα
αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού ΑνΑΔ
(

).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα 1 :

Ενότητα 2 :

Ενότητα 3 :
Ενότητα 4 :
Ενότητα 5:

Ενότητα 6:

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ,
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες - 7 μονάδες CPD

Η Στέλλα Αναστάση εντάχθηκε στην
Ασφαλιστική Βιομηχανία το 2008, ενώ
προηγουμένως άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα
για πέντε συνεχή έτη, όντας ενεργό μέλος του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σήμερα
κατέχει την θέση της Υπεύθυνης Απαιτήσεων του
Τμήματος Μηχανοκινήτων Οχημάτων και του
Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου στην Ύδρα
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ.
Κατά την επαγγελματική της πορεία στον
ασφαλιστικό τομέα, διετέλεσε επίσης ως
Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος και
Προϊστάμενη του Νομικού Τμήματος στον
Γενικό Κλάδο, στην Prime Insurance Company

Ltd.

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και
κάτοχος Μεταπτυχιακού στο Διεθνές Εμπορικό
Δίκαιο. Διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στις
Ασφαλίσεις Ευθύνης, στην Διαχείριση
Απαιτήσεων του Γενικού Κλάδου, στην
Προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων και στο
Ευρωπαϊκό και Κυπριακό Ασφαλιστικό Δίκαιο
που διέπει τον Γενικό Κλάδο των Ασφαλίσεων.

