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Σεμινάριο

 
Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη είναι μια υποχρεωτική ασφάλιση την οποία
επιβάλλει η νομοθεσία σαν κοινωνικό μέτρο έναντι των εργοδοτουμένων.
Σύμφωνα με την νομοθεσία οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ασφαλίζουν την
νομική τους ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων τους.  Λόγω της ευρύτητας της
κάλυψης αλλά και της ζήτησης της ασφάλισης αυτής όσοι εργοδοτούνται στην
ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και όχι μόνο, είναι απαραίτητο να εντρυφήσουν
στις λεπτομέρειες του ασφαλιστηρίου και στη διαδικασία απαιτήσεων.  

Οι ορισμοί αλλά και οι ευθύνες του «εργοδότη» και «εργοδοτούμενου» δεν είναι
πάντα ξεκάθαρες. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση περιπτώσεων
ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται κατά την
προσφορά και σύναψη της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
2 & 4/5/2022
(2 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:
16:00 - 19:45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
7 ώρες - 7 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Οδυσσέας Μιχαηλίδης

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 20/04)    
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 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με καθήκοντα διαχείρισης
ασφαλιστικών καλύψεων όπως λογιστές, δικηγόρους, επιμετρητές ζημιών,
διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας,
προϊσταμένους τμημάτων μεγάλων οργανισμών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

€199
€119
€80
€50

ΔΩΡΕΑΝ

https://terramediainsurance.com/asfalisi-euthinis-ergodoti/
https://terramediainsurance.com/asfalisi-euthinis-ergodoti/
https://terramediainsurance.com/


Περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της ασφάλειας και υγείας στην
εργασία με την ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη.
Αναφέρουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
Εξηγούν τον όρο «ευθύνη» στην ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη.
Εξηγούν πότε και πως προκύπτει η ευθύνη εργοδότη.
Διακρίνουν τις ευθύνες του εργοδότη από τις ευθύνες του
εργοδοτουμένου.
Εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
Εφαρμόζουν δίκαιη πολιτική τιμολόγησης.
Συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε πρόταση
ασφάλισης.
Συλλέγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε απαίτηση.
Υποστηρίζουν δίκαιη διαχείριση των απαιτήσεων.

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
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

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

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.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

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

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 20/04.)

https://terramediainsurance.com/

