
UNDERWRITING MANAGEMENT
e-Learning
_________

Διαδικτυακό
Σεμινάριο

 
Με δεδομένο τη νέα νομοθεσία και κανονισμούς για τη διά βίου μάθησης,
Continuous Professional Development (CPD), και της επαγγελματικής κατάρτισης
τόσο των διαμεσολαβητών αλλά και όλων των εργοδοτουμένων στην
ασφαλιστική βιομηχανία, είναι επιβεβλημένη η επαγγελματική κατάρτιση στο
σημαντικό πεδίο της εκτίμησης και αποδοχής κινδύνων από την ασφαλιστική
εταιρεία. 

Στη σωστή εκτίμηση και αποδοχή των κινδύνων (Underwriting), βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό και η κερδοφορία μιας ασφαλιστικής εταιρείας. 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσφέρει στους
συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν την πολιτική της
αξιολόγησης και αποδοχής κινδύνων που ακολουθεί μια ασφαλιστική εταιρεία
και να μπορούν να συλλέγουν και αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που θα τους βοηθήσουν να κατατάξουν τον κίνδυνο σε ασφαλίσιμο, απορριπτέο
ή αποδεκτό με ειδικούς όρους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
18 & 19/3/2022
(2 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
10:00 - 16:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
10 ώρες - 10 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Σάββας Κάβουρας

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 01/03)    
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 διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών,
ασφαλιστές (underwriters), λειτουργούς τμημάτων αποδοχής κινδύνων,
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικούς σύμβουλους.    

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!

€300
€170
€130
€80

ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediainsurance.com/underwriting-management/
https://terramediainsurance.com/


Early Bird Offer: 
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και

εξασφαλίστε €50 έκπτωση!
(Ισχύει μέχρι 01/03)

Διατυπώνουν και εκτιμούν  τον ρόλο του Underwriter  
Συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση και
αποδοχή κινδύνων για κάθε Κλάδο Ασφάλισης
Αναλύουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια πρόταση για
ασφάλιση
Ακολουθούν καλές πρακτικές τιμολόγησης
Διαφυλάσσουν το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας από τους κακούς
κινδύνους

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:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ UNDERWRITING
DEPARTMENT ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Συνολική διάρκεια: 10 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

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

Σάββας Κάβουρας
Διευθυντής Πωλήσεων

Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, ο κος Σάββας Κάβουρας σήμερα είναι
Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας
Διαχείρισης Ζημιών RESOLUTE S.A. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία
το έτος 1995 ως Επιθεωρητής Πωλήσεων
Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου
INTERAMERICAN, ενώ, κατά τη χρονική περίοδο
2010 – 2018, διετέλεσε Διευθυντής
Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ασφαλιστικής
Εταιρίας Νομικής Προστασίας DAS Ελλάς Α.Ε. 

Ο κος Κάβουρας διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής
του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Σπουδών
του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ενώ διδάσκει θεματικά
αντικείμενα Πωλήσεων, Ασφαλιστικής Τεχνικής
και ειδικών Κλάδων Ασφάλισης σε Οργανισμούς
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και, ειδικότερα,
στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών
Σπουδών. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

10 ΩΡΕΣ - 10 ΜΟΝΑΔΕΣ CPD
Το διαδικτυακό σεμινάριο αντιστοιχεί σε 10 μονάδες CPD για πλήρη
συμμετοχή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

https://terramediainsurance.com/

