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Διαδικτυακό
Σεμινάριο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
(Property Insurance Contract Wording)

 
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ενδελεχής εξέταση των
περιεχομένων ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ώστε οι καταρτιζόμενοι να
είναι ικανοί να ερμηνεύουν και να ενσωματώνουν όρους και εξαιρέσεις για να
αποφεύγουν σφάλματα, παραλήψεις και νομικές διαφορές. 

Επιπλέον, θα διαφυλάσσουν το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
24 & 26/11/2021
(2 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
11:00 - 14:45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
7 ώρες - 7 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Φάνος Θεοφάνους

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 10/11)    
ΑΝΕΡΓΟΙ:

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

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). 

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.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους διαμεσολαβητές, υπεύθυνους
αξιολόγησης των κινδύνων, ασφαλιστικούς πράκτορες, δικηγόρους, λογιστές,

διοικητικούς υπαλλήλους που μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση,

επιμετρητές κινδύνων, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
€219
€119
€100
€70

ΔΩΡΕΑΝ

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €30 έκπτωση!

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει
συζήτηση και προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των καταρτιζομένων.

https://terramediainsurance.com/


Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €30 έκπτωση!

(Ισχύει μέχρι 10/11)

Διακρίνουν τους όρους από τους ορισμούς
Εξηγούν τις πρόσθετες πράξεις που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται
σε ένα ασφαλιστήριο
Ερμηνεύουν τους όρους των ασφαλιστηρίων
Ερμηνεύουν τις καλύψεις του ασφαλιστηρίων
Επιλύουν διαφορές που προκύπτουν με τους ασφαλισμένους
Χρησιμοποιούν επαγγελματικές τεχνικές αξιολόγησης των κινδύνων
Εισηγούνται τρόπους βελτίωσης του κινδύνου

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

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1 :  

Ενότητα 2 : 
Ενότητα 3 : 

Ενότητα 4 : 

Ενότητα 5:

Ενότητα 6:

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Φάνος Θεοφάνους
Εκπαιδευτής

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.

7 ΩΡΕΣ - 7 ΜΟΝΑΔΕΣ CPD

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.

Το διαδικτυακό σεμινάριο αντιστοιχεί σε 7 μονάδες CPD για πλήρη
συμμετοχή.

https://terramediainsurance.com/

