
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ
e-Learning
_________

Διαδικτυακό
Σεμινάριο

 
Η Ασφαλιστική Βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν αναβαθμισμένο και πολλά
υποσχόμενο τομέα απασχόλησης με σημαντικές προοπτικές ανέλιξης για όσους
επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στον ασφαλιστικό χώρο, στοχεύοντας στην
οικοδόμηση μιας πετυχημένης και κατοχυρωμένης σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία απαιτεί πλέον σε νομική βάση Insurance
Distribution Directive (IDD) τη δια βίου μάθηση Continuous Professional Development
(CPD) με πιστοποιημένη γνώση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Το πρόγραμμα Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής είναι το Πρόγραμμα εκείνο που
αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων αναφορικά με την Ασφάλιση Ζωής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
9, 16, 23/2/22 &
2, 9, 16, 23/3/22
(7 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
9:00 - 12:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ώρες - 20 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Άντρη Ζαννεττή

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 01/02)    
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). Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα
για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης
(ΠΒΑΚ).

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 ασφαλιστικούς συμβούλους και όσους
ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εργοδοτούμενους
ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόρους, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους που
μέρος των καθηκόντων τους είναι η ασφάλιση, καθώς και ανέργους που
επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα ασφάλισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!

€470
€340
€130
€80

ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediainsurance.com/asfaliseis-kladou-zois/
https://terramediainsurance.com/


Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!
(Ισχύει μέχρι 01/02)

Εξηγούν  τους όρους των ασφαλιστηρίων Ζωής
Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών ασφαλιστηρίων
Ζωής
Εφαρμόζουν  τη σωστή διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
Αναλύουν τις ασφαλιστικές ανάγκες των υποψήφιων ασφαλισμένων
Ενημερώνουν τους υποψήφιους ασφαλισμένους σύμφωνα με τη
νομοθεσία
Υιοθετούν καλές πρακτικές ασφάλισης

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:
Ενότητα 7:

Ενότητα 8:

Ενότητα 9:
Ενότητα 10:
Ενότητα 11:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΖΩΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνολική διάρκεια: 20 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

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

Άντρη Ζαννεττή
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια

Είναι απόφοιτη του Πάντειου Πανεπιστημίου με
εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος
του διπλώματος ΜΙΜ (Mediterranean Institute of
Management). Κατέχει, επίσης, το επαγγελματικό
προσόν LOMA και το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών
Σπουδών.

Είναι  πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή
ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εγκεκριμένη
εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της
σταδιοδρομίας, συμμετείχε σε ένα ευρύ φάσμα
ασφαλιστικών υπηρεσιών ως στέλεχος υπεύθυνη στο
τμήμα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών τραπεζικού
οργανισμού, στο Τμήμα Προσωπικών Ασφαλίσεων,
Τμήμα Εμπορικών Ασφαλίσεων, υπεύθυνη ομάδας
προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων σε μεγάλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επί του παρόντος, είναι διευθύντρια της εταιρείας
Terramedia Interactive Ltd και Terramedia Insurance
Training Institute και εκπαιδεύτρια επαγγελματικής
κατάρτισης. Έχει ολοκληρώσει πάνω από 20
προγράμματα κατάρτισης και έχει  εκπαιδεύσει
περισσότερους από 200 εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν
πιστοποιηθεί με επιτυχία.

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΒΑΚ

https://terramediainsurance.com/

