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Certified Insurance Law Specialist
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµα “Certified Insurance Law Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι θα
δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Insurance Law Specialist”.

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί:
• να επιδείξουν γνώση και κατανόηση των νόµων και της νοµολογίας που αποτελούν το υπόβαθρο της λειτουργίας
της ασφάλισης,
• να επιδείξουν γνώση και κατανόηση του συστήµατος µέσα στο οποίο αυτοί οι νόµοι λειτουργούν και εφαρµόζονται,
• να εφαρµόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε πρακτικές καταστάσεις.
Σε ποιους απευθύνεται
• Λειτουργούς αξιολόγησης κινδύνων
• Xειριστές απαιτήσεων
• ∆ιανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων (διαµεσολαβητές και προσωπικό)
• ∆ιακανονιστές απαιτήσεων
• Εσωτερικούς νοµικούς συµβούλους
• Λειτουργούς συµµόρφωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
• ∆ικηγόρους.
Διάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλυφθεί σε τέσσερις ηµέρες.
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Εξετάσεις
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθήσουν σε εξετάσεις, για να πιστοποιηθούν µε τον επαγγελµατικό
τίτλο “Certified Insurance Law Specialist”.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
• Το ∆ίκαιο και το Νοµικό Σύστηµα
• Νοµική Προσωπικότητα
• Νοµοθετική ρύθµιση της άσκησης ασφαλιστικών εργασιών – Φερεγγυότητα ΙΙ από νοµική σκοπιά
• Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές
• Προστασία Καταναλωτών στην Ασφάλιση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
• H σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης
• Ασφαλίσιµο Συµφέρον
• Απόλυτη Καλή Πίστη
• Εγγυητικές ∆ιαβεβαιώσεις
• Όροι της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Ερµηνεία ασφαλιστικών συµβάσεων
• Άκυρες / Παράνοµες Ασφαλιστικές Συµβάσεις
• Κοινή και Σύνθετη Ασφάλιση
• Εκχώρηση και Ασφάλιση
• Αντασφάλιση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Υποβολή της απαίτησης
• Πρόκληση
• Η Αρχή της Κάλυψης
• Υποκατάσταση
• Συνεισφορά.

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο 4ος όροφος, Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 18-19 Φεβρουαρίου & 18-19 Μαρτίου 2019.
Ώρες: 8:30 π.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑΝΑ∆ ποσού €476. Το
τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και
για τις τέσσερις ηµέρες. Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ. 22 761530, Φαξ: 22 764559, e-mail: info@iic.org.cy
Τελευταία ηµερ. εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο, το αργότερο µέχρι
τις 11 Φεβρουαρίου 2019.
Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Μιλτιάδης Μιλτιάδου
Ο κ. Μιλτιάδου είναι Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων.
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
• Πτυχίο Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Νοµικό Τµήµα (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ)
• Humphrey Fellow στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον).
Εργάστηκε για σειρά ετών στην ∆ηµόσια Υπηρεσία και από το 1999 ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της AIG
στην Κύπρο. Έχει συγγράψει βιβλία για ασφαλιστικά και άλλα θέµατα και είναι επισκέπτης λέκτορας στο CIIM όπου
διδάσκει το θέµα Insurance Environment και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου όπου διδάσκει τα θέµατα
Ασφαλίσεις Ευθύνης και Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Από το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες
του ως ανεξάρτητος σύµβουλος ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής επαγγελµατικής
κατάρτισης.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

OΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy | www.iic.org.cy

