Υπο την αιγίδα του
Υπουργού Οικονομικών
κ. Χάρη Γεωργιάδη
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. Χαράλαμπου Χαμπουρή

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι
του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Συνέδριο μας και σας ευχαριστώ για την συνεχιζόμενη υποστήριξη όλων των
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μας.
”Πατάμε γερά … Βαδίζουμε μπροστά’’
Τόσο το Οικονομικό όσο και το Ασφαλιστικό μας περιβάλλον διαφοροποιούνται ραγδαία. Ο περιορισμός του
διαθέσιμου εισοδήματος των Ασφαλισμένων συνοδεύεται από μετατόπιση ή και αύξηση των πραγματικών
ασφαλιστικών τους αναγκών.
Παράλληλα οι επικείμενες κανονιστικές εξελίξεις, ιδιαίτερα με τις Οδηγίες ‘’Solvency II’’ και ‘’IMD II’’ απαιτούν,
επιπρόσθετα, εσωτερικές αναδιαρθρώσεις των εταιρειών και συνεχή / αναβαθμισμένη εκπαίδευση των
Διαμεσολαβητών.
Οι νέες εσωτερικές υπηρεσίες, τα πιθανά νέα προϊόντα και η ανάγκη για φθηνότερες λύσεις, απαιτούν
αναδιοργάνωση των εταιρειών, νέους σχεδιασμούς και επαναστοχοθέτηση. Και η ώρα της δράσης ήταν χθες!
Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η Ασφαλιστική μας Βιομηχανία ‘’Πατάει Γερά‘’. Τόσο οι εταιρείες, όσο και το ανθρώπινο
δυναμικό τους, διαθέτουν την Θέληση, την Τεχνογνωσία και τον Επαγγελματισμό που απαιτούνται για να ‘’Βαδίσουμε
Μπροστά’’.
Το θέμα μας αφορά όλους, Κυβέρνηση – Ασφαλιστική Βιομηχανία – Ινστιτούτο, και μάλιστα άμεσα.
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, θα δούμε τις νέες τάσεις της αγοράς μετά
την επαναξιολόγηση των ασφαλιστικών μας αναγκών και θα διαπιστώσουμε ότι ο ρόλος του Ινστιτούτου μας, σαν του
Φορέα της Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Αγορά, επεκτείνεται και αναβαθμίζεται.
Η ανάγκη για θεσμοθέτηση των υποχρεωτικών προγραμμάτων της ‘’Διά Βίου Μάθησης’’ ή ‘’Life Long
Learning’’, έφθασε και στην Κύπρο.
Ευχαριστούμε τους Μεγάλους Χορηγούς του Συνεδρίου, τις Εταιρείες “Munich-Re”, “Εμμανουήλ Ν. Μάνος” και
“Carpenter Τurner”, 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
2013.
Εύχομαι σε όλους μια παραγωγική μέρα!
Με εκτίμηση,

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

Εγγραφή Συνέδρων

09:00 – 09:15

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

09:15 – 09:35

Χαιρετισμοί
		
- Προέδρου Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Χαράλαμπου Χαμπουρή.
- Εφόρου Ασφαλίσεων κ. Βικτώριας Νάταρ.
- Προέδρου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 		
Κύπρου κ.Πόλυ Μιχαηλίδη.
- Πρόεδρου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών κ. Γιώργου Λιόλη

09:35 – 09:55

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών
κ. Χάρη Γεωργιάδη

09:55 – 10:10

Απονομές Βραβείων και Διπλωμάτων

10:10 – 10:15

Munich RE
Mr. Tim Jehnichen
Head of Department – Life

10:15 – 10:40

Το νέο οικονομικό μοντέλο και ο
αναβαθμισμένος ρόλος των ασφαλιστών
Η χρεοκοπία του καιροσκοπικού οικονομικού μοντέλου
άνοιξε τον δρόμο για ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο
στην έρευνα, καινοτομία, και την επιχειρηματικότητα
καθώς και την αξιοποίηση των ενεργειακών μας πόρων
(ήλιου και φυσικού αερίου) και των άλλων συγκριτικών
μας πλεονεκτημάτων. Στο νέο οικονομικό μοντέλο,
οι μη ασφαλίσιμοι αλληλένδετοι συστημικοί κίνδυνοι
μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι ε ν ώ ο ι α σ φ α λί σ ι μ ο ι ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ί
κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται αλλά αναλογιστικά
μειώνονται γιατί διασπείρονται και αποσυσχετίζονται.
Σ’ ένα τέτοιο πολυδιάστατο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον, ο ρ ό λο ς , η ε υ θ ύ ν η κα ι η ε ν δ υ νά μ ε ι
προσφορά των ασφαλιστών αναβαθμίζεται.
Εισηγητής: Δρ. Θεόδωρος Παναγιώτου
Διευθυντής CIIM & Καθηγητής Ηθικής
και Οικονομικής Ανάπτυξης CIIM / Tel Aviv
University / Harvard University (τέως)
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10:40 – 11:00

Τα όνειρά μας είναι πολύ μεγαλύτερα
από εμάς
Η παρούσα οικονομική συγκυρία δεν είναι δυνατόν να
μας επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάσουμε την
αισιοδοξία μας και να σβήσουμε τα όνειρά μας.
Εξακολουθούμε να οραματιζόμαστε το μέλλον,
εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κρατάμε στα χέρια
μας την ανάπτυξή μας αλλά και κυρίως, εξακολουθούμε
να έχουμε ως πρώτη προτεραιότητά μας την
συμπαράστασή προς τους πελάτες μας.
Άλλωστε τώρα η ανάγκη για Ασφάλεια είναι μεγαλύτερη
από ποτέ.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κατσαράς

Γενικός Διευθυντής και Ιδρυτής
ENERGY & LIFE GROUP

11:00 – 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 – 11:50

Η επίδραση της Αντασφάλισης
στην Κυπριακή οικονομική συγκυρία
Παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, την οποία
διανύει η Κυπριακή οικονομία, υπάρχει μία θετική
τάση στον «αντασφαλιστικό κύκλο», που δημιουργεί
αισιοδοξία στην ασφαλιστική αγορά.
Η τ ρ έ χ ο υ σ α φ ά σ η τ η ς Αν τ α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς α γ ο ρ ά ς
διευκολύνει την ευνοϊκότερη ανταπόκριση της
ασφαλιστικής αγοράς
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κακαβίτσας

Διευθυντής Αντασφαλίσεων Γενικών Κλάδων
CARPENTER TURNER
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11:50 - 12:20

Προετοιμαζόμενοι για την εποχή του
φυσικού αερίου, οι προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας μέσα από τα μάτια των
πραγματογνωμόνων
Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να είναι παρούσα στην
προοπτική ανάπτυξης που σχετίζεται με το φυσικό
αέριο.
Ποιες οι βασικές ανάγκες διαχείρισης και αξιολόγησης
κινδύνων στην περιοχή Βασιλικού;
Απαιτήσεις που προκύπτουν σε ένα σταθμό
υγροποίησης φυσικού αερίου δίνοντας παραδείγματα
από τον μεγαλύτερο σταθμό στον Κόσμο, το QSPGTL
project Qatar.
Εισηγητές: κ. Ιωάννης Θεοδοσίου

Διευθυντής ΕΝ ΜΑΝΟΣ Κύπρος Λτδ

κ. Hugh Kennaway

Director Non Marine, Matthews Daniel

12:20 - 13:00

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Κουλτούρα
Η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σήμερα,
η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις διαφορετικής
κουλτούρας, η μεταστέγαση Επιχειρήσεων, η
επικοινωνία με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο,
προυποθέτουν επιχειρήσεις με δυνατό Διαπολιτισμικό
Mάρκετινγκ, και πολιτισμικά πολύγλωσσα στελέχη,
δηλαδή άτομα με ανεπτυγμένη Πολιτισμική Νοημοσύνη,
ικανά να επικοινωνούν με αντισυμβαλλόμενους των
οποίων το νοητικό λογισμικό διαφέρει από το δικό τους.
Επειδή ο εγκλωβισμός σε στερεότυπα, προκαταλήψεις,
και εθνοκεντρικά σύνδρομα, όπως αυτά εκφράζονται
μ έ σ ω των π ο λιτ ισ μ ι κών δ ε δ ο μ έ νων το υ κα θ ε νό ς ,
οδηγούν σε εσωστρέφεια, οφείλουμε να ανακαλύψουμε
και να μελετήσουμε τρόπους και τεχνικές για
εξοικείωση με την πραγματικότητα, πως δηλαδή ίδια
πράγματα επικοινωνούνται με διαφορετικό τρόπο,
όταν η επικοινωνία γίνεται με άτομα διαφορετικής
κουλτούρας.
Εισηγητής: Δρ. Γιάννης Κριτσωτάκις

Διδάκτορας Εμπορικών Eπιστημών
του Πανεπιστημίου της Βιέννης

13:00 – 14:00

Γεύμα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2013

Τρίτη 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

14:00 – 15:30

Πάνελ - Έρευνα Αγοράς
Συντονιστής:
κ. Χριστόδουλος
Ελληνόπουλος
Αντιπρόεδρος
Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου

κ. Πόλυς
Μιχαηλίδης
Προέδρος Συνδέσμου
Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου.

κ. Μάριος
Μαυρίδης

κ. Νίκος
Σταυρινίδης

Καθηγητής
Οικονομικών
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
Βουλευτής Κερύνειας

Πρόεδρος MDRT
Κύπρου

κ. Μαρίνος
Θεοδοσίου
Ανώτερος Αναλογιστής
i.e. Muhanna & Co,
Actuaries and
Consultants

15:30 – 16:10

«Πωλήσεις σε περίοδο κρίσεων;
Mήπως έχετε κάποια ιδέα πώς;»
Η Ασφαλιστική αγορά σήμερα βρίσκεται μπροστά
σε κομβικό σημείο ανάπτυξης. Oι δυσοίωνες
δημογραφικές εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση, η
οικονομική ύφεση και τα οριακά δημόσια οικονομικά,
καθιστούν αναγκαία την αύξηση της Ιδιωτικής
Ασφάλισης. Σήμερα ο κλάδος Σύνταξης και ο κλάδος
Υγείας μας χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Οφείλουμε, να
προβλέψουμε τη μεσοπρόθεσμη ευνοική συγκυρία που
διαμορφώνεται, αναμένοντας την έξοδο της οικονομίας
από την κρίση τα επόμενα χρόνια.
Υπάρχει τρόπος; Yπάρχουν ιδέες; Ναι, υπάρχουν!
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος
Διευθυντής Εκπαίδευσης Δικτύου
ALLIANZ Eλλάδος

16:15

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 Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013:

• Μέλη*

€35

• Μη Μέλη

€70

Εκπρόθεσμες Εγγραφές
Για εγγραφές που θα γίνουν μετά την 8η Νοεμβρίου 2013

• Μέλη*

€65

• Μη Μέλη

Στα πιο πάνω Δικαιώματα Συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
*Μέλη με πληρωμένη συνδρομή για το 2013

€90
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Για να Δηλώσετε Συμμετοχή στο Συνέδριο
Συμπληρώστε τη 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 12 Νοεμβρίου 2013, 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

Ασφαλιστικά Συνέδρια
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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

Στιγμιότυπα από Προηγούμενα Συνέδρια

Στιγμιότυπα από Προηγούμενα Συνέδρια

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

Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα:
< Aσφαλιστές Ξανά >

Έκθεση με θέμα:
<Ασφάλιση Αναγκαιότητα ή Υποχρέωση;>

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

