ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
e-Learning
_________
Διαδικτυακό
Σεμινάριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
24 & 27/5/2022
(2 συναντήσεις)

ΩΡΕΣ:

11:00 - 15:15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

8 ώρες - 8 μονάδες CPD

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Φάνος Θεοφάνους
ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ:
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER:
(Valid until 10/05)
ΑΝΕΡΓΟΙ:

€216
€136
€80
€50
ΔΩΡΕΑΝ

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.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι εκτεθειμένες σε διάφορους εγγενείς
κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές, διακοπή
εργασιών, ακόμη και τραυματισμούς. Εγγενής κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, ο
οποίος ενυπάρχει πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τον περιορισμό του.
Η εκτίμηση κινδύνου στην ασφάλιση είναι υψίστης σημασίας και
προτεραιότητας για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο της Ασφαλιστικής
Εταιρίας, όσο και του Ασφαλισμένου.
Το παρόν πρόγραμμα έχει σκοπό τον εντοπισμό, καταγραφή και ανάλυση των
διάφορων τύπων κινδύνων, οι οποίοι απειλούν καθημερινά τις δραστηριότητες
των επιχειρήσεων και την επεξήγηση των ενεργειών μετριασμού κάθε τύπου
κινδύνου, προκειμένου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία εκδίδονται να
περιλαμβάνουν τους απαραίτητους δεσμευτικούς όρους για τη διασφάλιση των
συμφερόντων της Ασφαλιστικής Εταιρίας και την αποτελεσματική προστασία
της περιουσίας του Ασφαλισμένου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
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

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).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε
θέση να:
Γνωρίζουν τι είναι εκτίμηση κινδύνου
Καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται εκτίμηση
κινδύνου
Ορίζουν τι είναι εγγενής κίνδυνος
Καθορίζουν τους εγγενείς κινδύνους κάθε επιχειρηματικής οντότητας
Κατηγοριοποιούν τους εγγενείς κινδύνους οι οποίοι αναγνωρίστηκαν
Συσχετίζουν κάθε εγγενή κίνδυνο με τις αντίστοιχες απαραίτητες
ενέργειες μετριασμού κάθε κινδύνου
Κατηγοριοποιούν τις ενέργειες μετριασμού του κινδύνου
Καθορίζουν τους απαραίτητους δεσμευτικούς όρους οι οποίοι πρέπει
να συνοδεύουν κάθε κίνδυνο
Καθορίζουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο
Οργανώνουν σχέδια δράσης για τον ιδιοκτήτη του κινδύνου
•Παρουσιάζουν στον ιδιοκτήτη του κινδύνου τα οφέλη από τη λήψη
των ενεργειών μετριασμού των κινδύνων

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

Early Bird Offer

Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €30 έκπτωση!
(Η προσφορά ισχύει μέχρι 10/05.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα 1 :
Ενότητα 2 :

Ενότητα 3 :

Ενότητα 4 :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΕΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Φάνος Θεοφάνους

Πιστοποιημένος 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.

