ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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Ασφαλιστές
ξανά!
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκη Ομήρου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

40
χρόνια

Προβληµατίζει και συγχρόνως
επιβεβαιώνει το θερµό
ενδιαφέρον µας για το θεσµό,
α λ λά κα ι γ ι α τ ην κο ινων ί α .
Πυξίδα της πορείας µας θα
πρέπει να είναι η ορθή κρίση και
η συνεχής επαφή µε το
κοινωνικό σύνολο.
Όπως σήµερα, έτσι και στο
µέλλον, ο Aσφαλιστικός Tοµέας
έχει να διαδραµατίσει πολύ
σηµαντικό ρόλο, στην
α ν τ ι µ ετώ π ισ η των π ο λ λών
προβληµάτων που απασχολούν
την σηµερινή κοινωνία.

γεμάτα
Εκπαίδευση!
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK

Eυχαριστούµε τους Χορηγούς και Υποστηρικτές για
τη συµβολή τους στην επιτυχία του Ασφαλιστικού
Συνεδρίου 2012.

Μεγάλοι Χορηγοί:
MUNICH RE, GUY CARPENTER, E.N.MANOΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ
Χορηγός:
ΜΑΤRIX
Υποστηρικτές:
ALLIANZ, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ATLANTIC, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ,
CHARTIS, CNP LAIKI CYPRIALIFE, CNP ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, COMMERCIAL
GENERAL, COSMOS INSURANCE, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, EUROLIFE, EUROSURE,
HELLENIC ALICO LIFE, LIBERTY LIFE, METLIFE ALICO, ΜΙΝΕΡΒΑ,
ΟLYMPIC, ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ, PRIME INSURANCE, PROGRESSIVE, ROYAL CROWN,
TRUST, UNIVERSAL LIFE, ΥΔΡΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ.
CYPRONETWORK, F.M.W. FINANCIAL MEDIA WAY.
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. Χαράλαμπου Χαμπουρή

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι
Του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
Στο περσινό μήνυμά μου ανάφερα, πως η συνεχής επαγγελματική μας βελτίωση είναι μια επιβεβλημένη
αναγκαιότητα, ώστε ο ασφαλιστικός θεσμός να παραμείνει καταξιωμένος ψηλά στη συνείδηση του κοινωνικού
συνόλου.
Εφέτος, με την κοινωνία μας να δοκιμάζεται, αντιμετωπίζοντας τόσα πολλά και σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, θα έλεγα ότι ο ασφαλιστικός θεσμός έχει να επιτελέσει μια αποστολή βοηθώντας τον κόσμο να
αντιληφθεί ότι η ασφάλιση είναι μια ανάγκη, τόσο μεγάλη και σημαντική, όσο και η εξασφάλιση του επιούσιου.
Για την αντιμετώπιση των πολλαπλών οικονομικών προβλημάτων που μας ταλαιπωρούν καθημερινά
εκφράζονται πολλές και διάφορες απόψεις, πολλάκις ατεκμηρίωτες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
μέσα στην κοινωνία μια πολυγνωμία και μια σύγχυση. Σε ότι αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, τα στελέχη
μας θα πρέπει να είναι επαρκώς προετοιμασμένα, να δείχνουν κατανόηση στα προβλήματα του κόσμου
και να διατυπώνουν τις εισηγήσεις τους με απλά και πειστικά επιχειρήματα. Στόχος θα πρέπει να είναι η
αποδοχή από μέρους του κοινού της άποψης, ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η ασφάλιση είναι
ότι το καλύτερο για το μέλλον των ιδίων των ασφαλιζομένων και των οικογενειών τους. Κι αν οι αρχαίοι ημών
πρόγονοι επιζητούσαν κάποτε «άρτον και θεάματα» οι σημερινοί άνθρωποι θα πρέπει να επιζητούν «άρτον και
ασφάλιση».
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει την αναγκαία προς το σκοπό αυτό επιμόρφωση στα στελέχη
μας, που είναι επαναλαμβάνω, μια επιβεβλημένη αναγκαιότητα!
Ευχαριστούμε τους Μεγάλους Χορηγούς του Συνεδρίου, τις Εταιρείες “Munich-Re”, “Εμμανουήλ Ν. Μάνος”
και “Guy Carpenter”, τη Χορηγό Εταιρεία Matrix, καθώς και όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες της Κυπριακής
Αγοράς, που με την οικονομική τους στήριξη συνέβαλαν ουσιαστικά στη διοργάνωση του Ασφαλιστικού
Συνεδρίου 2012.
Εύχομαι σε όλους μια παραγωγική ημέρα.
Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Χαμπουρής
Πρόεδρος Α.Ι.Κ.
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Τρίτη 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
08:00 – 09:00

Εγγραφή Συνέδρων

09:00 – 09:45

Έναρξη Συνεδρίου
Εισαγωγή από τον Προεδρεύοντα των εργασιών
του Συνεδρίου κ. Χριστόδουλο Ελληνόπουλο,
Αντιπρόεδρο Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου

Χαιρετισμοί
		

- Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου
κ. Γιαννάκη Ομήρου
- Προέδρου Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Χαράλαμπου Χαμπουρή
- Εφόρου Ασφαλίσεων κ. Βικτώριας Νάταρ
- Προέδρου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 		
Κύπρου κ. Φίλιου Ζαχαριάδη
- Πρόεδρου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών κ. Γιώργου Λιόλη

Απονομές Βραβείων και Διπλωμάτων

09:45 – 10:05

Οι αιτίες της κρίσης της Κυπριακής
οικονομίας και η επιβεβλημένη διορθωτική
πορεία
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι εν πολλοίς τα αίτια
της κρίσης της κυπριακής οικονομίας είναι ενδογενή.
Η κρίση χρέους της ευρωζώνης και η διεθνής οικονομική
κρίση επιδείνωσαν αλλά δεν προκάλεσαν την κρίση της
κυπριακής οικονομίας. Είναι προφανές ότι απαιτείται αλλαγή
οικονομικού υποδείγματος. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται
ο παραμερισμός του λαϊκισμού, των πελατειακών σχέσεων
και η σημασία της σωστής ηγεσίας και αποτελεσματικής
διοίκησης.

Εισηγητής: Δρ. Ανδρέας Θεοφάνους
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας,
Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

10:05 – 10:25

Διαχείριση κινδύνου σήμερα και
αντιμετώπιση των προκλήσεων στην
νέα εποχή του Φυσικού Αερίου
Η ιδιομορφία της περιόδου που ζούμε ως προς τη διαχείριση
κινδύνου και η νέα εποχή που αναμένουμε να έχουμε με την
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι προοπτικές
που διαφαίνονται και πως πρέπει να προετοιμαστούμε για τις
νέες προκλήσεις;

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Θεοδοσίου
Διευθυντής Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Τρίτη 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
10:25 – 10:45

Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ΙΙ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τον περασμένο
Ι ο ύ λιο α να θ ε ώ ρ η σ η τ η ς Ο δ η γ ί α ς γ ι α τ ην Α σ φ α λισ τ ι κ ή
Διαμεσολάβηση. Στόχος της πρότασης είναι η αναβάθμιση
της προστασίας των καταναλωτών στον ασφαλιστικό τομέα
με τη δημιουργία κοινών προτύπων για τις πωλήσεις
α σ φ α λισ τ ι κών π ρ ο ϊόν των , τ η δ ι α σ φ ά λισ η τ η ς π α ρ οχ ή ς
κατάλληλων συμβουλών και τη θέσπιση κανόνων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων σύγκρουσης
συμφερόντων και αυξημένης διαφάνειας. Η παρουσίαση θα
επικεντρωθεί στις προτεινόμενες αλλαγές της νομοθεσίας
και σε ορισμένες επιφυλάξεις που έχουν ήδη εκφραστεί.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μιλτιάδου
Γενικός Διευθυντής της AIG στην Κύπρο

10:45 – 11:05

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας Αρχές και Προκλήσεις
Σύντομη αναφορά στις βασικές παραμέτρους που λαμβάνουν
υπόψη τους οι Ασφαλιστικές Εταιρίες για τον σχεδιασμό
των ασφαλιστικών τους Προγραμμάτων Υγείας. Αναφορά στο
περιβάλλον διαχείρiσης ζημιών και ιατρικών φακέλλων, ως
προϋπόθεση διαχρονικής επιτυχίας.

Εισηγητής: κ. Ζάκος Δροσσόπουλος
Client Account Manager
Μunich RE

11:05 – 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 – 12:00

Ερεύνα Αγοράς
Π α ρ ο υ σ ί α σ η των α π οτ ε λ ε σ μ ά των Έ ρ ε υ να ς Αγο ρ ά ς το υ
Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με την
Ε τ α ι ρ ε ί α Ε ρ ε υ ν ώ ν C Y P R O N E T W O R K C O N S U LTA N C Y
GROUP που έγινε με σκοπό την διερεύνηση της αντίληψης
που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σε σχέση με τον
Ασφαλιστικό Τομέα.

Εισηγητής: κ Χρίστος Μιχαηλίδης
Εκτελεστικός Πρόεδρος Cypronetwork
Consultancy Group
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Τρίτη 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
12:00 - 12:30

Το Solvency ΙΙ και οι μελλοντικές εξελίξεις
στην Ασφαλιστική Αγορά.
Το Solvency II θεωρείται μια προοπτική εναρμόνισης της
Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα
την προστασία καταναλωτή και καθιστώντας επιχειρήσεις και
διαμεσολαβητές πιο υπεύθυνους.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Παρασκευόπουλος
Εκπρόσωπος της Ελλαδοκυπριακής
Επιτροπής LIMRA

12:30 – 13:00

Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές
της Διεθνούς Αντασφαλιστικής Αγοράς
Η ανάλυση των δυνατοτήτων αλλά και τυχόν αδυναμιών της
αντασφαλιστικής αγοράς, αποσκοπεί στην κατανόηση του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν οι επικείμενες
ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμφωνιών.

Εισηγητής: κ. Γιώργος Τέρνερ
Αντιπρόεδρος GUY CARPENTER

13:00 – 14:00

ΓΕΥΜΑ

14:00 – 15:30

Πάνελ « Ασφαλιστές Ξανά!»

Συντονιστής:
Δημήτρης
Καλλέργης

Ανδρέας
Κ. Μισιαλή

Πρώην Πρόεδρος
Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου

Ανώτερος
Περιφερειακός
Διευθυντής
Υποκαταστήματος

Νίκος
Σταυρινίδης

Χρίστος
Παναγή

Πρόεδρος MDRT
Κύπρου

Ανώτερος
Διευθυντής
Υποκαταστήματος

Μάρω
Χρυσάνθου

Δημήτρης
Χ’ Χαραλάμπους

Ασφαλιστικός
Σύμβουλος
Κλάδου Ζωής

Διευθυντής
Εταιρείας
Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης
Γενικού Κλάδου
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Τρίτη 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
15:30 – 16:00

Ο ενδεκάλογος του αποτελεσματικού
προπονητή-ασφαλιστή
Παρόλο που οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις ενός
προπονητή αθλητικής ομάδας και ενός ασφαλιστή
διαφέρουν, εν τούτοις υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, στόχοι
και προσόντα που αφορούν σε μεγάλο βαθμό και τους
δύο. Παρουσιάζεται λοιπόν ένας ενδεκάλογος προσόντων
και ικανοτήτων που θα πρέπει να κατέχουν προπονητές και
ασφαλιστές για να είναι αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες που
παρέχουν.

Εισηγητής: Δρ. Σάκης Λάιος
Τακτικός Καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
Επαγγελματίας προπονητής καλαθοσφαίρισης

16:00 – 16:30

Η επιτυχία του αύριο σχεδιάζεται σήμερα
Η ε π ιτ υ χ ί α τ ο υ α ύ ρ ι ο σ χ ε δ ι ά ζ ε τ α ι σ ή μ ε ρ α μ έ σ ω τ ω ν
χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν κ α ι τ ω ν π ρ ο σ ό ν τ ω ν π ο υ ο ‘ σ ω σ τ ό ς ’
επαγγελματικός σύμβουλος πρέπει να διαθέτει για καλύτερες
πω-ΛΥΣΕΙΣ!

Εισηγητής: κ Μιχάλης Ρ. Βιράρτη
Inspiration Coach & Author

16:30

Κλείσιμο Συνεδρίου
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
• Όλες οι εργασίες του Συνεδρίου, θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Hilton Park,
στη Λευκωσία.

Πακέτο Ωφελημάτων Συνέδρων
• Δικαίωμα Συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες του Συνεδρίου.
• Το υλικό του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Συμμετοχής
Εγγραφές μέχρι την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012:

• Μέλη*

€ 45

• Μη Μέλη

€90

Εκπρόθεσμες Εγγραφές
Για εγγραφές που θα γίνουν μετά την 1η Νοεμβρίου 2012

• Μέλη*

€80

• Μη Μέλη

Στα πιο πάνω Δικαιώματα Συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
*Οικονομικά Τακτοποιημένα Μέλη 2012

€160
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Για να Δηλώσετε Συμμετοχή στο Συνέδριο
Συμπληρώστε την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
εσωκλείοντας και το ανάλογο Δικαίωμα Συμμετοχής. Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να
αποστέλλονται στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία
ή Τ.Θ.22648,1523 Λευκωσία. Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, θα αποστέλλει
επιστολή αποδοχής για το Συνέδριο. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγή, οι επιταγές
να εκδίδονται στο « Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ».

Ακύρωση Συμμετοχής
Σε περίπτωση Ακύρωσης Συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, θα
επιστρέφεται το 50% του ποσού συμμετοχής που έχει πληρωθεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοματεπώνυμο:
Εταιρεία:
Διεύθυνση:
Email:
Κινητό Τηλ:

Αρ. Φαξ:

ΜΕΛΟΣ

Ημερομηνία:

Μη ΜΕΛΟΣ

Υπογραφή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Παρακαλείστε όπως αποκόψετε και αποστείλετε τη δήλωση
προς το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

Προηγούμενα Συνέδρια

Στιγμιότυπα από Προηγούμενα
Συνέδρια

Στιγμιότυπα από Προηγούμενα
Συνέδρια

Εκθέσεις Συνεδρίων
Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα:
< Κύπρος: Φύση και Παράδοση >

Η τεχνολογία σε ένα συνεχές
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον.

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα:
<To φως στην ζωή μας>

40
χρόνια

Προβληµατίζει και συγχρόνως
επιβεβαιώνει το θερµό
ενδιαφέρον µας για το θεσµό,
α λ λά κα ι γ ι α τ ην κο ινων ί α .
Πυξίδα της πορείας µας θα
πρέπει να είναι η ορθή κρίση και
η συνεχής επαφή µε το
κοινωνικό σύνολο.
Όπως σήµερα, έτσι και στο
µέλλον, ο Aσφαλιστικός Tοµέας
έχει να διαδραµατίσει πολύ
σηµαντικό ρόλο, στην
α ν τ ι µ ετώ π ισ η των π ο λ λών
προβληµάτων που απασχολούν
την σηµερινή κοινωνία.

γεμάτα
Εκπαίδευση!
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Ασφαλιστές
ξανά!
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK

Eυχαριστούµε τους Χορηγούς και Υποστηρικτές για
τη συµβολή τους στην επιτυχία του Ασφαλιστικού
Συνεδρίου 2012.

Μεγάλοι Χορηγοί:
MUNICH RE, GUY CARPENTER, E.N.MANOΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ
Χορηγός:
ΜΑΤRIX
Υποστηρικτές:
ALLIANZ, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ATLANTIC, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ,
CHARTIS, CNP LAIKI CYPRIALIFE, CNP ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, COMMERCIAL
GENERAL, COSMOS INSURANCE, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, EUROLIFE, EUROSURE,
HELLENIC ALICO LIFE, LIBERTY LIFE, METLIFE ALICO, ΜΙΝΕΡΒΑ,
ΟLYMPIC, ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ, PRIME INSURANCE, PROGRESSIVE, ROYAL CROWN,
TRUST, UNIVERSAL LIFE, ΥΔΡΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ.
CYPRONETWORK, F.M.W. FINANCIAL MEDIA WAY.
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Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκη Ομήρου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

