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Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2013

Πατάμε γερά… Βαδίζουμε μπροστά!
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη

ασφαλιστικών τους αναγκών.

Η διοργάνωση των Ασφαλιστικών Συνεδρίων από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου πλέον αποτελεί θεσμό.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χαμπουρής ανέφερε:
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.

Το 9ο Ασφαλιστικό Συνέδριο με τίτλο Πατάμε γερά… Βαδίζουμε
μπροστά! εξασφάλισε για ακόμη μια χρονιά τα θετικά σχόλια των Συνέδρων.
Στο Συνέδριο που οργανώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2013 παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου
Εφόρου Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Αντασφαλιστικής Εταιρείας
«Munich – Re», των εταιρειών «Εμμανουήλ Ν. Μάνος», «Carpenter
Turner», MATRIX, Γενικοί Διευθυντές, Στελέχη όλων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και 350 Μέλη του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.

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’’.

Η επιτυχία του Συνεδρίου στηρίχθηκε στην πλούσια και επίκαιρη θεματολογία των εισηγήσεων και της ανοικτής συζήτησης όπως:
• Το νέο οικονομικό μοντέλο και ο αναβαθμισμένος ρόλος των
ασφαλιστών.

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.

• Τα όνειρα μας είναι πολύ μεγαλύτερα από εμάς.
• Η επίδραση της Αντασφάλισης στην Κυπριακή οικονομική συγκυρία.
• Προετοιμαζόμενοι για την εποχή του φυσικού αερίου, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μέσα από τα μάτια των πραγματογνωμόνων.

Η ανάγκη για θεσμοθέτηση των υποχρεωτικών προγραμμάτων της
‘’Διά Βίου Μάθησης’’ ή ‘’Life Long Learning’’, έφθασε και στην Κύπρο.

• Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Κουλτούρα.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής, ευχαρίστησε του 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.

• «Πωλήσεις σε περίοδο κρίσεων; Μήπως έχετε κάποια ιδέα πως;».
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής τόνισε ότι τόσο το Οικονομικό όσο
και το Ασφαλιστικό μας περιβάλλον διαφοροποιούνται ραγδαία και
πρόσθεσε ότι ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των Ασφαλισμένων συνοδεύεται από μετατόπιση ή και αύξηση των πραγματικών
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Χαιρετισμοί, απόψεις και συζητήσεις
στο 9ο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2013
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Χαιρετισμοί
Ο Προεδρεύων των εργασιών του Συνεδρίου και Αντιπρόεδρος του
Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χριστόδουλος Ελληνόπουλος
κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
Χαιρετισμό απηύθυνε στο Συνέδριο εκ μέρους του Υπουργού Οικο-

νομικών η κ. Γιούλα Θεμιστοκλέους, εκ μέρους της Εφόρου Ασφαλίσεων κ. Βικτώριας Νάταρ, ο κ. Νίκος Κουλλαπής, Βοηθός Έφορος
Ασφαλίσεων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κύπρου κ. Πόλυς Μιχαηλίδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κ. Γιώργος Λιόλης.

Έναρξη των εργασιών του Ασφαλιστικού Συνεδρίου από τον Προεδρεύοντα
κ. Χριστόδουλο Ελληνόπουλο

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
κ. Χαράλαμπο Χαμπουρή

Χαιρετισμός από την κ. Γιούλα Θεμιστοκλέους
εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη

Χαιρετισμός από τον Βοηθό Έφορο Ασφαλίσεων κ. Νίκο Κουλλαπή
εκ μέρους της Εφόρου Ασφαλίσεων κ. Βικτώριας Νάταρ

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Λιόλη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
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Τα θέματα του Συνεδρίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Διακεκριμένοι ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το
εξωτερικό παρουσίασαν τις δικές τους απόψεις εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των Συνέδρων.
Τα θέματα του Συνεδρίου:

Το νέο οικονομικό μοντέλο και ο αναβαθμισμένος ρόλος των
ασφαλιστών.
Ο Δρ. Θεόδωρος Παναγιώτου , Διευθυντής CIIM & Καθηγητής Ηθικής και Οικονομικής Ανάπτυξης CIIM/TEL Aviv University / Harvard
(τέως) μέσα από την παρουσίαση του θέματος του ανέφερε ότι «η
χρεοκοπία του καιροσκοπικού οικονομικού μοντέλου άνοιξε το 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». Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι στο
νέο οικονομικό μοντέλο, οι μη ασφαλίσιμοι αλληλένδετοι συστημικοί κίνδυνοι μειώνονται ενώ οι ασφαλίσιμοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι
πολλαπλασιάζονται αλλά αναλογιστικά μειώνονται γιατί διασπείρονται και αποσυσχετίζονται. Σ’ ένα τέτοιο πολυδιάστατο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο ρόλο, η ευθύνη και η εν δυνάμει προσφορά
των ασφαλιστών αναβαθμίζεται.

Ο Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου

Τα όνειρα μας είναι πολύ μεγαλύτερα από εμάς.
Ο κ. Αντώνης Κατσαράς, Γενικός Διευθυντής και Ιδρυτής της
ENERGY & LIGE GROUP, επισήμανε ότι «η παρούσα οικονομική
συγκυρία δεν είναι δυνατό να μας επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε
να χάσουμε την αισιοδοξία μας και να σβήσουμε τα όνειρά μας».
Ανέφερε επίσης ότι «εξακολουθούμε να οραματιζόμαστε το μέλλον,
εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κρατάμε στα χέρια μας την ανάπτυξη μας αλλά και κυρίως, εξακολουθούμε να έχουμε ως πρώτη
προτεραιότητα μας την συμπαράσταση προς τους πελάτες μας.
Άλλωστε τώρα η ανάγκη για Ασφάλεια είναι μεγαλύτερη από ποτέ».

Ο κ. Αντώνης Κατσαράς

Η επίδραση της Αντασφάλισης στην Κυπριακή οικονομική
συγκυρία.
Ο κ. Γιάννης Κακαβίτσας, Διευθυντής Αντασφαλίσεων Γενικών Κλάδων της CARPENTER TURNER είπε ότι παρά την δυσμενή οικονομική κατάσταση, την οποία διανύει η Κυπριακή οικονομία, υπάρχει μία θετική τάση στον «αντασφαλιστικό κύκλο», που δημιουργεί
αισιοδοξία στην ασφαλιστική αγορά. Η τρέχουσα φάση της Αντασφαλιστικής αγοράς διευκολύνει την ευνοϊκότερη ανταπόκριση της

Ο κ. Γιάννης Κακαβίτσας
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Τα θέματα του Συνεδρίου

Προετοιμαζόμενοι για την εποχή του φυσικού αερίου, οι
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μέσα από τα μάτια των
πραγματογνωμόνων.
Ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου, Διευθυντής της Ε. Ν. ΜΑΝΟΣ Κύπρος Λτδ
και ο κ. Wards Simon, της Matthews Daniel έκαναν αναφορά στην
ασφαλιστική αγορά η οποία πρέπει να είναι παρούσα στην προοπτική
ανάπτυξης που σχετίζεται με το φυσικό αέριο. Επίσης επεσήμαναν
για το ποιες είναι οι βασικές ανάγκες διαχείρισης και αξιολόγησης
κινδύνων στην περιοχή Βασιλικού; Επίσης τόνισαν τις απαιτήσεις
που προκύπτουν σε ένα σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου δίνοντας παραδείγματα από τον μεγαλύτερο σταθμό στον Κόσμο, το το
QSPGTL project Qatar.

Ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου

ασφαλιστικής αγοράς.
Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Κουλτούρα.
Ο Δρ. Γιάννης Κριτσωτάκις, Διδάκτορας Εμπορικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Βιέννης τόνισε ότι η προώθηση των προϊόντων
και των υπηρεσιών σήμερα, η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις
διαφορετικής κουλτούρας, η μεταστέγαση η επικοινωνία με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, προϋποθέτουν 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
μέσω των πολιτισμικών δεδομένων του καθενός , 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.

Ο κ. Wards Simon

Ο Δρ Γιάννης Κριτσοτάκις

«Πωλήσεις σε περίοδο κρίσεων; Mήπως έχετε κάποια ιδέα
πώς;»
Ο κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δικτύου
ALLIANZ Ελλάδος επεσήμανε ότι η ασφαλιστική αγορά σήμερα βρίσκεται μπροστά σε κομβικό σημείο ανάπτυξης. Οι 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!

Ο κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος
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Οι συμμετέχοντες στην Ανοικτή Συζήτηση

Ανοικτή Συζήτηση

Πατάμε γερά… Βαδίζουμε μπροστά!
Στη Συζήτηση με θέμα Πατάμε γερά… Βαδίζουμε μπροστά έλαβαν
μέρος οι:
Συντονιστής: κ. Χριστόδουλος Ελληνόπουλος, Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου
Εισηγητές: κ. Πόλυς Μιχαηλίδης, Προέδρος Συνδέσμου Ασφαλιστι-

κών Εταιρειών Κύπρου, κ. Μάριος Μαυρίδης, Βουλευτής Κερύνειας
και Καθηγητής Οικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
κ. Νίκος Σταυρινίδης, Πρόεδρος MDRT Κύπρου, κ. Μαρίνος Θεοδοσίου, Ανώτερος Αναλογιστής i.e. Muhanna & Co, Actuaries and
Consultants.

Ο κ. Χριστόδουλος Ελληνόπουλος

Ο κ. Πόλυς Μιχαηλίδης

Ο κ. Μάριος Μαυρίδης και ο κ. Μαρίνος Θεοδοσίου

Ο κ. Νίκος Σταυρινίδης
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Διερεύνηση της
αντίληψης που
επικρατεί στο
καταναλωτικό κοινό
σε σχέση με τον
Ασφαλιστικό Τομέα

Η Έρευνα Αγοράς
του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου
Κύπρου
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η Έρευνα
Αγοράς του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου
Κύπρου σε συνεργασία με την Εταιρεία
CYPTONETWORK CONSULTANCY
GROUP. Η έρευνα έγινε με σκοπό την διερεύνηση της αντίληψης που επικρατεί στο
καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις
σε σχέση με τον Ασφαλιστικό Τομέα.
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Απονομές Διπλωμάτων και Βραβείων
Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών
κ. Πόλυς Μιχαηλίδης απένειμαν το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών στους απόφοιτους του προγράμματος.

Η Ανδριάνα Αδαμίδου

Η Ελένη Γερολέμου

Η Δήμητρα Λόρδου

Ο Φίλιππος Ιακώβου
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Απονομές Διπλωμάτων και Βραβείων

Η Άντρη Πάρτου

Η Χαρούλα Παύλου

Η Άντρη Ρουσιά

Η Όλγα Σολωμού

Ο Άγης Χαραλάμπους
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Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής και ο Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής
Επιτροπής κ. Αντρέας Δημητρίου απένειμαν τα πιο κάτω βραβεία.

Βραβείο Άλκη Ιακωβίδη
Για την καλύτερη επίδοση στις Εξετάσεις του Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης Π.Β.Α.Κ απονέμεται το βραβείο στην Μαρία Τραπεζάρη

Βραβείο Καλύτερης Επίδοσης
Για την καλύτερη επίδοση στα θέματα του Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών απονέμεται το βραβείο στην Άντρη Πάρτου
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Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΔΑΔΑ κ.
Σπύρος Κουπέπιας απένειμαν τα Διπλώματα στους πρώτους απόφοιτους του Διπλώματος Ανάπτυξης Διαμεσολαβητών
Ασφάλισης.

Η Μαρία Κωνσταντίνου

Η Ειρήνη Μελινιώτη

Ο Νάκης Παρπούνας

Ο Αντώνης Πολυβίου

Ο Στέλιος Σαββίδης

Ο Ανδρέας Σεργίου

Ο Χαράλαμπος Κάσινος

Ο Σταμάτης Παυλής

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης
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Ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος
Χαμπουρής και ο κ. Γιώργος Θεοχαρίδης,
Διευθυντής του Προγράμματος MSc
Finance & Banking with Specialization in
Insurance απένειμαν το δίπλωμα στους
πρώτους απόφοιτους του μεταπτυχιακού.

Ο Χαράλαμπος Δημητρίου

Ο Κυριάκος Ολύμπιος

Ο Χριστάκης Λεοντίου

Ο Ανδρέας Νικολάου

Ο Παναγιώτης Κουμής
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Τιμητικές
διακρίσεις
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
απένειμε τιμητική διάκριση στους πιο
κάτω για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2013

Εκ μέρους της MUNICH RE την τιμητική διάκριση
παραλαμβάνει ο κ. Ζάκος Δροσσόπουλος

Εκ μέρους της CARPENTER TURNER την τιμητική
διάκριση παραλαμβάνει ο κ. Γιάννης Κακαβίτσας

Εκ μέρους της Ε. Ν. ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ την τιμητική
διάκριση παραλαμβάνουν οι κ.κ. Νικόλαος Εμμανουήλ
Μάνος και Ιωάννης Θεοδοσίου

Εκ μέρους της MATRIX την τιμητική διάκριση
παραλαμβάνει ο κ. Σταύρος Χατζηδήμας

Εκ μέρους του Γραφείου Εφόρου Ασφαλίσεων την
τιμητική διάκριση παραλαμβάνουν ο κ. Νίκος Κουλλαπής
και η κ. Τώνια Τσαγγάρη

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου την τιμητική διάκριση παραλαμβάνει
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Πόλυς Μιχαηλίδης

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

Εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών την τιμητική
διάκριση παραλαμβάνει η κ. Γιούλα Θεμιστοκλέους
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