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Διαδικτυακό
Σεμινάριο

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

 
Στην εποχή μας, μια επιχείρηση διατρέχει πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να
αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμιοι, ενώ θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και
καλυφθεί προκειμένου να προστατευτεί η επιχείρηση. Ένας από τους σοβαρότερους
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψει είναι και η απώλεια των κερδών της
επιχείρησης. Η μείωση ή η απώλεια των κερδών επηρεάζει, σαφώς, τα έσοδα μιας
επιχείρησης και τη συνολική αξία αυτής, αλλά παράλληλα θέτει σε άμεσο κίνδυνο και
τη βιωσιμότητά της. Ως εκ τούτου, η κάλυψη της απώλειας των κερδών καθίσταται
απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία. 

Πρόκειται για μια πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη που πολλοί είτε δε γνωρίζουν, είτε
αποφεύγουν για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων. Παίζει, όμως, σωτήριο ρόλο σε
περίπτωση επέλευσης ενός κινδύνου. Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για
τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του, άλλα και για την περίοδο της
διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη
οικονομική ζημιά. Αυτήν ακριβώς τη ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
03 & 04/06/22
(2 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
10:00 - 13:45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
7 ώρες - 7 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Σάββας Κάβουρας
Ανδρέας Ζερβός

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 20/05)    
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 ασφαλιστικούς συμβούλους, μεσίτες, πράκτορες
και διαμεσολαβητές, υπάλληλους ασφαλιστικών εταιρειών που εργάζονται στο
τμήμα αξιολόγησης των κινδύνων, προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, τμήμα
απαιτήσεων αλλά και σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με καθήκοντα
διαχείρισης ασφαλιστικών καλύψεων όπως λογιστές, δικηγόροι, επιμετρητές
ζημιών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

€164
€84
€80
€50

ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediainsurance.com/asfalisi-emporikon-kindinon/
https://terramediainsurance.com/
https://terramediainsurance.com/asfalisi-emporikon-kindinon/


Εξηγούν τις καλύψεις και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
Περιγράφουν τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλίστρων
Εξηγούν με λεπτομέρεια στον πελάτη τη διαδικασία ασφάλισης και
αποζημίωσης
Υπολογίζουν το ασφαλισμένο ποσό και το ασφάλιστρο
Υπολογίζουν την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς
Επιβάλλουν τους ειδικούς όρους ανάλογα με την περίπτωση
Χρησιμοποιούν καλές πρακτικές αξιολόγησης κινδύνων
Απομυθοποιήσουν ότι η ασφάλιση Απώλειας Κερδών είναι δύσκολο
να πωληθεί
Εκτιμούν την αξία της ασφάλισης για το όφελος του πελάτη
Παροτρύνουν και άλλους να προωθούν την Ασφάλιση Απώλειας
Κερδών

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

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα 1 :  

Ενότητα 2 : 
Ενότητα 3 : 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

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

Σάββας Κάβουρας
Διευθυντής Πωλήσεων στην
εταιρία διαχείρισης Ζημιών

Resolute S.A

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.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

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

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 20/05.)

Ανδρέας Ζερβός
Εκπαιδευτής

Ο Ανδρέας Ζερβός είναι απόφοιτος του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήματος Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης και κάτοχος
«Πιστοποιητικού Ετήσιου Προγράμματος
Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών» του
Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών
(ΕΙΑΣ). Εργοδοτήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το
1993 και το 1999 μετατέθηκε στις Γενικές
Ασφάλειες Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του, εργάστηκε στην ανάπτυξη και
προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του
δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στη Λιανική και
Corporate Clients και αργότερα στη θέση της
υποστήριξης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του έχει
πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις που αφορούν
ασφαλιστικά προϊόντα, τεχνικές πωλήσεων και
εξυπηρέτηση πελατών.

https://terramediainsurance.com/

