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τις εργασίες
του Συνεδρίου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2009:

Ο Ασφαλιστικός Τομέας σε ένα μεταβαλλόμενο
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον
Ο τομέας ενώπιον μεγάλων προκλήσεων
Θεσμό αποτελεί πλέον η διοργάνωση σημαντικών Συνεδρίων από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Το 5ο Ασφαλιστικό Συνέδριο με τίτλο « Ο Ασφαλιστικός Τομέας σε ένα μεταβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό
Περιβάλλον» εξασφάλισε και φέτος τα θετικά σχόλια των συνέδρων. Πέραν των 400 ατόμων από τον
ασφαλιστικό τομέα, παρακολούθησαν το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου
2009.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Σώτος Κυριακίδης ανέφερε ότι
στο μυαλό όλων στριφογυρίζουν οι λέξεις και η έννοιες της χρηματοοικονομικής κρίσης, συνοδευόμενες
από αμέτρητα ερωτήματα, αφού και παρά τον καταιγισμό απόψεων που όλοι δεχόμαστε καθημερινά,
από ειδικούς και μη, η εικόνα παραμένει ασαφής και συγκεχυμένη.
Ακολούθως ανάφερε ότι τα σχετικά ερωτήματα:
Πού οφείλεται η κρίση;
Ποιες οι επιπτώσεις επί της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας;
Πώς αντιμετωπίζεται;
Πότε αναμένεται να ξεπεραστεί;
Πώς διαφοροποιούνται οι Ασφαλιστικές ανάγκες;
θα καλυφθούν επαρκώς από τους εισηγητές – κορυφαίους επιστήμονες, με διεθνείς εμπειρίες, οι
οποίοι θα καλύψουν επίσης θέματα , όπως η «Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων» (CRM),
«Η Διαχείριση του Κινδύνου» (RM), ο «Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός»(Financial
Planning), η «Τεχνολογία», η «Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη» (EQ/SQ) , οι
«Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης» και η πρόσφατη Έρευνα Αγοράς με θέμα την «Εικόνα
του Ασφαλιστικού Τομέα».
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Στιγμιότυπα από την εγγραφή των Συνέδρων
Κλείνοντας, ο κ. Κυριακίδης τόνισε ότι το Ασφαλιστικό
συνέδριο αποτελεί πλέον θεσμό, όχι μόνο για την
Βιομηχανία, αλλά και για την Κυπριακή Οικονομία
γενικότερα. Πρόσθεσε επίσης ότι «η ποιότητα των
εισηγητών, η τακτική παρουσία του Υπουργού
Οικονομικών και της Εφόρου Ασφαλίσεων, η
έμπρακτος συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών και
η οικονομική στήριξη όλων των Ασφαλιστικών
Εταιρειών, μαζί με την παρουσία πέραν των
τετρακοσίων ανωτέρων στελεχών της Βιομηχανίας
μας, αναβαθμίζουν την εικόνα της Ασφαλιστικής
Βιομηχανίας και καθιστούν το Συνέδριο ως το
κορυφαίο επαγγελματικό γεγονός του τόπου μας».
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε η
«Έκθεση Τεχνολογίας» με τις τελευταίες εξελίξεις σε
υπηρεσίες, συστήματα και εργαλεία που θα
βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον και θα
ενισχύσουν την παραγωγικότητα.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης, η Έφορος
Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ, εκπρόσωποι των
χορηγών Munich – Re, AON-BENFIELD, Ε. Ν. Μάνος
& CY.T.A., Πρόεδροι και Μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι Γενικοί
Διευθυντές και στελέχη όλων των Ασφαλιστικών
Εταιρειών καθώς και οι Επαγγελματίες Ασφαλιστικοί
Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Αγοράς.
Πολύ θετικά σχόλια εκφράστηκαν, από τους
Συνέδρους και από τους εκπροσώπους των
Χορηγών, τόσο για την εξαιρετική οργάνωση του
Συνεδρίου, όσο και για το επίπεδο των εισηγητών
και την ποιότητα των εισηγήσεων.

Oι Σύνεδροι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Στιγμιότυπα από την Έκθεση Τεχνολογίας
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Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Σώτος Κυριακίδης και ο Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου
Πληροφορικής κ. Ανδρέας Λούτσιος τελούν τα εγκαίνια της Έκθεσης του Συνεδρίου

Εγκαίνια, εκθέσεις, χαιρετισμοί, απόψεις, συζητήσεις και
ενδιαφέροντα θέματα στο 5ο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2009
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Οι εργασίες του Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2009 ξεκίνησαν
στις 19 Νοεμβρίου 2009 με τα Εγκαίνια της Έκθεσης από
τον Πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ.
Σώτο Κυριακίδη και τον Αντιπρόεδρο του Κυπριακού
Συνδέσμου Πληροφορικής κ. Ανδρέα Λούτσιο. Ο κ. Σώτος
Κυριακίδης αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους
τους συμμετέχοντες, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του
5ου Ασφαλιστικού Συνεδρίου.
Έκθεση Τεχνολογίας
Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου,
αφού τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης, κάλεσε όλους τους
παρευρισκομένους να επισκεφτούν την Έκθεση
Τεχνολογίας, η οποία συνδιοργανώνεται με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Πληροφορικής.
Εδέσματα και κρασί
Στα εγκαίνια της έκθεσης οι Σύνεδροι δεξιώθηκαν με
κρασιά και τυριά, προσφορά της εταιρείας COSMOS
TRADING.
Χαιρετισμοί
Εισαγωγή στην έναρξη του Συνεδρίου, την Παρασκευή
20 Νοεμβρίου 2009, έκανε ο Προεδρεύων των εργασιών
του Συνεδρίου και Αντιπρόεδρος του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής, ο οποίος
ανέφερε ότι.: To σήμα του φετινού μας Συνεδρίου, ο
πίνακας του Ιδαλίου μαρτυρά ότι ο Ασφαλιστικός τομέας
έχει βαθιά τις ρίζες του στην ιστορία του τόπου μας. Ο
Ασφαλιστικός τομέας διαχρονικά είναι παρών για να
προβλέπει και να προστρέχει επιλύοντας προβλήματα

στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας καλύπτοντας
όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της ανθρώπινης
καθημερινότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό
επίπεδο. Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον δεν ήταν ποτέ
σταθερό. Χαρακτηριστικό του ενδογενές, η μεταβολή, η
συνεχής μεταβολή. Αναγνωρίζουμε ως Ασφαλιστικό
Ινστιτούτο Κύπρου την ανάγκη ουσιαστικής και συνεχούς
επιμόρφωσης έτσι ώστε ο θεσμός να υπηρετείται κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί μόνο τότε η καταξίωση στη
συνείδηση του κόσμου θα είναι αποτέλεσμα
συντονισμένης και δομημένης στρατηγικής. Η «Δια βίου
μάθηση» μια αναγκαιότητα επιβεβλημένη από τους
καιρούς και τα σημεία τους. Υπάρχει πλέον περιθώριο για
απαίτηση πανεπιστημιακής έδρας στην Κύπρο
Ασφαλιστικής επιστήμης έτσι ώστε να δοθεί επιτέλους η
αναγνώριση που αξίζει στο επάγγελμα και να ανοίξει τους
ορίζοντες στις γενιές που ακολουθούν να επιλέξουν και να
έχουν στις επιλογές και στις υψηλές προτεραιότητες τους
τις Ασφαλιστικές σπουδές για μια καλή επαγγελματική
σταδιοδρομία στον Ασφαλιστικό Κλάδο». Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου, χαιρετισμούς απηύθυναν ο
Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Σώτος
Κυριακίδης, o Yπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος
Σταυράκης, η Έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου κ. Φίλιος Ζαχαριάδης και ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κ. Γιώργος Λιόλης.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του
Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Σώτο Κυριακίδη

Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Λιόλη,
Πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η Έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια
Νάταρ απευθύνει τον χαιρετισμό της
προς τους Συνέδρους

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου κ. Φίλιο Ζαχαριάδη

Ο Προεδρεύων των Εργασιών
του Συνεδρίου κ. Χαράλαμπος
Χαμπουρής
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Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης

Ο κ. Άκης Κλεάνθους

Τα θέματα του Συνεδρίου
Ιδιαίτερη αίσθηση και ενδιαφέρον προκάλεσαν τα
θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Με
γνώμονα την συνεχή εκπαίδευση, διακεκριμένοι
ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό παρουσίασαν
τις δικές απόψεις και εμπλούτισαν τις γνώσεις του κοινού
που παρακολουθούσε.
Τα θέματα του Συνεδρίου:
«Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων (CRM)»
Ο κ. Άκης Κλεάνθους Διευθύνων Σύμβουλος της
Evresis Loyalty Management και τέως Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού, ανέφερε ότι, «η δημιουργία και
η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων από τις
Επιχειρήσεις, μέσα από την κατανόηση, την εκτίμηση και
τη διαχείριση των αναγκών των πελότων, είναι
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα
και η ικανότητα της Επιχείρησης και κατά συνέπεια τα
κέρδη της. Με την έλευση του διαδικτύου άλλαξε
δραστικά η κατάσταση, δεδομένου ότι το διαδίκτυο
προσφέρεται για την ενσωμάτωση του CRM. Έτσι το CRM
έγινε electronic–CRM ή e-CRM».
«Η διεθνής οικονομία μετά τη Χρηματοοικονομική κρίση»
Ο κ. Μιχάλης Σαρρής, τέως Υπουργό Οικονομικών,
ανέφερε ότι «από τα μέσα του 2008, η παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση προκάλεσε εξαιρετικά
αρνητικές επιπτώσεις, στη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η κρίση ρευστότητας
οδήγησε στην κάμψη της ζήτησης αγαθών και
υπηρεσιών και την συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου.
Που βρίσκεται η διεθνής Οικονομία ένα χρόνο μετά;».
«Reinsurance vs Alternative forms of Capital for
Insurance companies; costs & benefits through
financial turmoil»
Ο κ. Marc Beckers, AonBenfield, Analytics EMEA (Europe
– Middle East – Africa) ανέφερε ότι «η αντασφάλιση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στις
παραδοσιακές μορφές κεφαλαίου. Ποιο το κόστος και
ποια τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από
μια χρηματοοικονομική κρίση».

«Η σημασία του Χρηματοοικονομικού
προγραμματισμού (Financial Planning)»
O κ. Μάριος Μαυρίδης, καθηγητής Οικονομικών του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Οικονομικός
Αναλυτής, όπως επίσης και συνεργάτης του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) ανέφερε ότι, οι
περισσότεροι άνθρωποι δε εφαρμόζουν τις αρχές του
Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού ενώ οι υπόλοιποι
τις ακολουθούν στο περίπου. Ο Χρηματοοικονομικός
Προγραμματισμός είναι απαραίτητο συστατικό στη ζωή
του κάθε ανθρώπου και της κάθε οικογένειας. Ο
σύμβουλος ασφάλισης θα πρέπει να είναι βαθύς γνώστης
των αρχών του Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, να μπορεί να συμβουλεύει τους πελάτες να
καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα και να
παρακολουθεί την εξέλιξη του στην πορεία του χρόνου.
Ένα χρηματοοικονομικό πρόγραμμα έχει μακροχρόνιο
χαρακτήρα και ο σύμβουλος ασφάλισης θα πρέπει να αναπτύξει την ανάλογη προσωπική σχέση με τον πελάτη».
«Gadjet και Τεχνολογία για τον επαγγελματία»
Ο κ. Ανδρέας Χατζηιωάννου, Managing Director
VIRTUAL IT Ltd, τόνισε ότι «Τα κινητά τηλέφωνα η εξέλιξη
των φορητών υπολογιστών και η διεύρυνση της
τεχνολογίας και χρήσης του διαδικτίου προσφέρουν νέες
ευκαιρίες αξιοποίησης και χρήσης της πληροφορίας από
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή. Σκοπός της
παρουσίασης είναι η περιγραφή και εξέλιξη των
εργαλείων (Gadjets), υποδομών και υπηρεσιών που
υπάρχουν σήμερα. Πως οι νέες αυτές τεχνολογίες
διαμορφώνουν το εργασιακό μας περιβάλλον και πως
επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα του κάθε
επαγγελματία;
«Ιστορική αναδρομή στην Ασφάλιση»
Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Σώτος Κυριακίδης ανέφερε ότι:
 Oι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη κάποιας μορφής
Ασφάλισης, ανάγονται στον 25ο αιώνα προ-Χριστού
και αφορούσαν την Ασφάλιση των Μεταφορών.

Ο κ. Μιχάλης Σαρρής

Ο Mr Marc Beckers

Ο κ. Μάριος Μαυρίδης
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Ο κ. Ανδρέας Χατζηιωάννου






Ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης




O Dr. Oliver Buesse

Ο κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος

Ο Δρ Ιωάννης Μ. Καλογεράκης
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Ο κ. Σώτος Κυριακίδης
Οι πρώτοι γραπτοί νομικοί κανόνες που αναφέρονταν στην Συνασφάλιση των Μεταφορών, θεσπίστηκαν από τον Βασιλιά της Βαβυλώνας Χαμουραμπί το
1786 προ -Xριστού.
Η έννοια και η πρακτική της Ασφάλισης εμφανίζεται
στον τότε Ελληνικό κόσμο αρκετά αργότερα, με έμφαση και πάλιν στις Θαλάσσιες Μεταφορές.
Πολύ σημαντικός θεωρείται ο Ναυτικός Κώδικας των
Ροδίων του 8ου π.Χ. αιώνα, εισήγαγε και καθιέρωσε
την Ασφαλιστική Αρχή της "Γενικής Αβαρίας", που
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα.
Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα εφαρμόζονται στην Αθήνα
και στον υπόλοιπο Ελληνικό κόσμο δύο άλλες ασφαλιστικές πρακτικές που εξακολουθούν να ισχύουν
παγκοσμίως, μέχρι και σήμερα. Αυτές είναι οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων (Credit Insurance) και οι Τραπεζοασφαλίσεις (Bancassurance).
Επιστρέφοντας στην … εναλία γη της Κύπρου,
βλέπουμε ότι και η μικρή μας πατρίδα έχει τη δική
της συμβολή στην Ιστορία της Ασφάλισης. Αναφέρομαι φυσικά στον περίφημο Πίνακα του Ιδαλίου που βρίσκεται στη Γαλλική Εθνική
Βιβλιοθήκη, στο Παρίσι.

Έρευνας Αγοράς: «Η Εικόνα του Ασφαλιστικού
Τομέα σε ένα μεταβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό
Περιβάλλον»
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της CYP RONETWORK
CONSUL TANCY GROUP κ. Χρίστος Μιχαηλίδης τόνισε
ότι «η έρευνα έγινε με σκοπό τη διεύρυνση της
αντίληψης που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σε
σχέση με την εικόνα των Ασφαλιστικών Εταιρειών, τις
αντιλήψεις / εκτιμήσεις για τους Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές και τις Ασφαλιστικές Ανάγκες και τα
Προϊόντα.
«Financial crisis and its long – term effects on the
insurance industry»
Ο Dr. Oliver Buesse μέσα από το θέμα τουεπεσήμανε
πως «η χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει
μακροπρόθεσμα τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, σε σχέση με
το περιθώριο φερεγγυότητας τους, τον κύκλο εργασιών
τους και τα κέρδη τους. Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν

οι Ασφαλιστικές Εταιρείες για να βγουν από την κρίση;
«Οι αλλαγές του χθες απαιτούν σήμερα νέους
οδικούς χάρτες»
Ο κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Διευθυντή
Εκπαίδευσης της ALLIANZ ΕΛΛΑΔΟΣ όπου ανέφερε ότι,
οι τεχνολογικές αλλαγές, η διεθνής οικονομική
ενοποίηση, η ωρίμανση και παγκοσμιοποίηση των
αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις και η σημερινή κρίση
αξιοπιστίας απαιτούν, ειδικά στον Ασφαλιστικό Χώρο,
στρατηγικούς επανασχεδιασμούς, νέες γνώσεις,
αναδιοργάνωση και αλλαγή στη φιλοσοφία σκέψης,
νοοτροπίας, ικανοτήτων και συνηθειών. Δεν χρειάζεται
όμως να ψάχνουμε για νέα τοπία, αλλά να δούμε τα
παλαιά με νέα μάτια, γεμάτα εμπειρία από τα μυστικά του
παρελθόντος.
«Συναισθηματική & Κοινωνική Νοημοσύνη EQ – SQ
- Τα σύγχρονα εργαλεία του σημερινού
ασφαλιστικού συμβούλου».
Ο Δρ Ιωάννης Μ Καλογεράκης, EO & Head Trainer
JMK Ltd – Anthropocentric Corporate Develop ment,
ανέφερε ότι, ένα βασικό χαρακτηριστικό του
επιτυχημένου Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι να
αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να βελτιώνει
καθημερινά τη δυνατότητα του να τα διαχειρίζεται
αποτελεσματικά, αφού σε αντίθεση με το IQ, η
Συναισθηματική Νοημοσύνη διδάσκεται, αναπτύσσεται
και βελτιώνεται. Χειριστείτε λοιπόν σωστά τις
παρορμήσεις σας και δείτε τον τρόπο ώστε να
αναπτύξετε
ενσυναίσθηση,
αυτοπειθαρχία,
προσαρμοστικότητα, ζήλο και κοινωνική ικανότητα. Πως
δηλαδή να είναι κανείς συναισθηματικά και κοινωνικά
ευφυής, ώστε να αντιλαμβάνεται πολλά για τις
ανθρώπινε σχέσεις και να μπορεί να λειτουργεί ορθά
μέσα σε αυτές SQ (Κοινωνική Νοημοσύνη).
Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό
περιβάλλον που επιτάσσουν οι καιροί, ο ασφαλιστικός
σύμβουλος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει
σύγχρονες πρακτικές, αλλά κυρίως να κατανοήσει πως
ο ανθρώπινος παράγοντας μας οδηγεί από την κρίση
στην διάκριση».
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Παρουσιάσεις ανοικτών συζητήσεων
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν δύο παράλληλες συνεδρίες ανοικτής συζήτησης. Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία εκ των δύο συζητήσεων που
είχαν προεπιλέξει στο Συνέδριο.

Οι εισηγητές της 1ης Παράλληλης Παρουσίασης

1η Παράλληλη Συζήτηση:

«Οι Ασφαλίσεις Ζωής σε ένα μεταβαλλόμενο
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον»
Ο Ασφαλιστικός Τομέας πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται σε ένα μεταβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον. Ποιες στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμόσουν
οι Ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση;
Συντονιστής: κ. Πόλυς Μιχαηλίδης Πρόεδρος Επιτροπής Κλάδου Ζωής Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και Γενικός Διευθυντής “LAIKI CYPRIALIFE”.

Εισηγητές: κ. Άρτεμις Παντελίδου Γενική Διευθύντρια “EUROLIFE”, κ. Ευάγγελος
Αναστασιάδης Γενικός Διευθυντής “ALPHA Aσφαλιστική”, κ. Αντώνης Καρπασίτης
Γενικός Διευθυντής “ALICO”, κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Διευθύνων Σύμβουλος
“INTERLIFE”, κ. Νεόφυτος Νεοφύτου Διευθυντής Πωλήσεων “UNIVERSAL LIFE” και ο
κ. Άγγελος Τζίτζος Διευθυντής Μάρκετινγκ, “ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ”.

Οι εισηγητές της 2ης Παράλληλης Παρουσίασης

2η Παράλληλη Συζήτηση:

«Γενική Αστική Ευθύνη»
Η σημασία και ο ρόλος της Γενικής Αστικής Ευθύνης και πως οι Ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους σε αυτόν τον κλάδο.
Συντονιστής: κ. Φίλιος Ζαχαριάδης Πρόεδρος Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου και Γενικός Διευθυντής “ROYAL CROWN INSURANCE”.
Εισηγητές: κ. Μιλτιάδης Μιλτιάδου Γενικός Διευθυντής της Chartis Cyprus Ltd
Γενικού αντιπρόσωπου της «AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY»,

κ. Κύρος Κύρου Προϊστάμενος Κλάδου Περιουσίας και Προσωπικών Ασφαλίσεων
«ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», κ. Μαρία Σταύρου Ανώτερος Λειτουργός Αποδοχής Κινδύνων
«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», κ. Κώστας Λεοντίου Ανώτερος Διευθυντής Εργασιών
«ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», κ. Μιχάλης Λοϊζιάς Διευθυντής Εμπορικών Ασφαλίσεων
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ» και ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου Διευθυντής
«Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟΣ».
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

«Η Εικόνα του Ασφαλιστικού Τομέα σε ένα
μεταβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον»
Η 4η Έρευνα Αγοράς του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου, η 4η Έρευνα Αγοράς του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου σε
συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών
CYPRONETWORK CONSULTANCY GROUP. Τα
αποτελέσματα παρουσίασε ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης Εκτελεστικός Πρόεδρος CYPRONETWORK CONSULTANCY GROUP. Η έρευνα έγινε με σκοπό την διεύρυνση της αντίληψης που
επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σε σχέση με
την εικόνα των Ασφαλιστικών Εταιρειών, τις αντιλήψεις / εκτιμήσεις για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τις Ασφαλιστικές Ανάγκες και
τα Προϊόντα.
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Ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της
Έρευνας Αγοράς του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
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Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης παραλαμβάνει την τιμητική του διάκριση από τον Πρόεδρο
του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Σώτο Κυριακίδη

Απονομές τιμητικών διακρίσεων
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου απένειμε
τιμητικές διακρίσεις στους πιο κάτω για την
συμβολή τους στην επιτυχία του Ασφαλιστικού
Συνεδρίου 2009:
 Στον Υπουργό Οικονομικών
 Στην Έφορο Ασφαλίσεων
 Στο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου
 Στο Σύνδεσμο Επαγγελματικών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 Στην Αντασφαλιστική Εταιρεία Munich Re
 Στην Εταιρεία AONBENFIELD
 Στην Εταιρεία Ε.Ν ΜΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ
 Στην Αρχή Τηλεποικινωνίων Κύπρου
 Στον Χρίστο Σταυρίδη Πρόεδρο του
Ι. ΧΟ.Σ (Ινστιτούτου Χρηματοκοικονομικών
Σπουδών)
 Στα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην Έφορο Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ
από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη
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Eκ μέρους της Αντασφαλιστικής Εταιρείας Munich Re την
τιμητική διάκριση παρέλαβαν οι Johann-Adrian von Lucius,
Harry Tauber και Manfred Brandmaier

Εκ μέρους της εταιρείας ΑΟΝBENFIELD την τιμητική διάκριση
παρέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Τέρνερ

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Φίλιος Ζαχαριάδης

Εκ μέρους του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών την τιμητική διάκριση παρέλαβε
ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Λιόλης

Εκ μέρους της εταιρείας Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ την τιμητική
διάκριση παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου

Εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου την τιμητική
διάκριση παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Στάθης Κιττής
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Εκ μέρους του Ι.ΧΟ.Σ (Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών) την τιμητική διάκριση
παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Χρίστος Σταυρίδης
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Εκ μέρους των Κυπριακών Ταχυδρομείων
την τιμητική διάκριση παρέλαβε
ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Γρηγορίου

Οι εισηγητές της 1ης ανοικτής συζήτησης

Oι Σύνεδροι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Οι Σύνεδροι κατά τη διάρκεια της 2ης Ανοικτής Συζήτησης

Στιγμιότυπα από την Έκθεση Τεχνολογίας

Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Σώτος
Κυριακίδης και ο Προεδρεύων των Εργασιών του συνεδρίου
κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής κατά τη διάρκεια
του 5ου Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2009
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Έκδοση Γραμματοσήμου
από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτου Κύπρου
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ασφαλιστικού
Συνεδρίου 2009 ο Πρόεδρος του ΑΙΚ κ. Σώτος
Κυριακίδης, εξήγγειλε την έκδοση του πρώτου
εταιρικού γραμματοσήμου από το Ασφαλιστικό
Ινστιτούτο Κύπρου, στο οποίο απεικονίζεται ο
Πίνακας του Ιδαλίου και το καράβι της Κερύνειας.

Ο Πίνακας του Ιδαλίου
Ενεπίγραφος χάλκινος Πίνακας του 5ου αιώνα π.Χ που ήταν κατατιθεμένος στο Ναό της Θεάς Αθηνάς
στην Ακρόπολη του Ιδαλίου. Η επιγραφή είναι στην Κυπροσυλλαβική γραφή και το κείμενο είναι στα
αρχαία Ελληνικά, στην Αρκαδοκυπριακή διάλεκτο.
Ο Πίνακας βρίσκεται στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι.
Ο Πίνακας αναφέρει ότι ο Βασιλιάς Στασίκυπρος και η Πόλη του Ιδαλίου υπόσχονται ότι θα
πληρώσουν ένα Ασημένιο Τάλαντο (26,2 κιλά), ή εναλλακτικά, ένα χωράφι στο έδαφος της Αλαμπρίας,
στον Ονάσιλλο και τα αδέλφια του, που ήταν όλοι ιατροί γι α τη νοσηλεία των τραυματιών κατά τη
διάρκεια της πολιορκίας του Ιδαλίου από τους Πέρσες, το 478 π.Χ.
Ο Πίνακας αποτελεί ένα θησαυρό πληροφοριών για την Κυπριακή κοινωνία της εποχής, με αναφορές
σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ιατρικού επαγγέλματος, βασιλικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας, εμπορίου,
φορολογίας, κτηματολογίου, θρησκείας, ενόρκου δηλώσεως και Ασφαλιστικής Κάλυψης!
Ο Πίνακας του Ιδαλίου αποδεικνύει την ύπαρξη από τον 5ο π.Χ. αιώνα, μιας πρώτης μορφής
Ομαδικής Ασφάλισης Ιατρικής Περίθαλψης.

Το καράβι της Κερύνειας
Το ναυάγιο εντοπίστηκε το 1965 έξω από το λιμάνι της Κερύνειας, σε βάθος 30
μέτρων και αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο εύρημα σκάφους της εποχής του.
Έχουν κατασκευαστεί δύο πιστά αντίγραφα του καραβιού τα οποία, αφού
ταξίδεψαν τη διαδρομή, βρίσκονται τώρα σε ναυτικά μουσεία της Κύπρου και της
Ελλάδας. Το καράβι είχε μήκος 15 μέτρα και πλάτος 4,30 μέτρα και ταξίδευε από την
Αττική και τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Κύπρο.
Το καράβι κατασκευάστηκε περί το 388 π.Χ. και ταξίδευε μέχρι το τέλος του 4ου
αιώνα π.Χ. Όταν βυθίστηκε, το καράβι είχε τετραμελές πλήρωμα και μετέφερε
φορτίο 20 τόνων σε 404 αμφορείς, (με κρασί, λάδι και αμύγδαλα), καθώς και 29
μυλόπετρες.
Οι ασφαλίσεις θαλασσίων μεταφορών προσφέρονταν στον τότε Ελληνικό κόσμο
από τον 5ο π.Χ. αιώνα, μέσω του θεσμού των Ναυτικών Δανείων. Οι πλοιοκτήτες και
οι έμποροι χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια και τα εμπορεύματα με δάνεια από
ειδικούς τραπεζίτες που πρόσφεραν μαζί και ασφάλιση.
Το ασφάλιστρο υπολογιζόταν σαν πρόσθετος τόκος, ο οποίος, ανάλογα με την
επικινδυνότητα του ταξιδιού, έφτανε μέχρι και 36%, αντί του συνήθους για την
εποχή τόκου που ήταν 12%!
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