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Η Εκπαιδευτική Συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 
Λευκωσία, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 από τις 15:00 έως τις 18:00.

Θεµατολογία 

Οµιλητής

Η Οδηγία για την διανοµή ασφαλιστικών προιόντων ΕΕ 2016/97 γνωστή ως IDD, τέθηκε σε 
εφαρµογή πανευρωπαϊκά την 1η Οκτωβρίου 2018 και αποτελεί αντικείµενο έντονου 
ενδιαφέροντος για τις εταιρίες και τους επαγγελµατίες της ιδιωτικής ασφάλισης. Η Κύπρος, 
όπως και τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, προχώρησε στην ενσωµάτωση της Οδηγίας στο 
εθνικό της δίκαιο σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς ασφαλιστικών 
προϊόντων.

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, µέσα στα πλαίσια της ενηµέρωσης και της 
εκπαίδευσης των Μελών του, προετοίµασε και παρουσιάζει έναν Πρακτικό 
ηλεκτρονικό Οδηγό µε την µορφή e-book, δοµηµένο σύµφωνα µε τα ερωτήµατα 
που τους απασχολούν για τη νέα Νοµοθεσία της Ασφαλιστικής ∆ιανοµής.

Ονοµατεπώνυµο:  
Εταιρεία:                                                                             Αρ. Κινητού: 
E-mail: 
(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Ηµεροµηνία:                  /             /                                         Υπογραφή: 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκπαιδευτική Συνάντηση

Χαµπάκη Μυρτώ, Senior Manager - Risk Advisory, Crowe SOL
H Μυρτώ Χαµπάκη διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και 
έχει διατελέσει στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συµβουλευτικό κλάδο. Στον 
ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000.∆ιδάσκει εξειδικευµένα σεµινάρια σε στελέχη  
και αρθρογραφεί συστηµατικά στον κλαδικό τύπο, ενώ άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί και 
στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων που αφορούν στην Ιδιωτική Ασφάλιση 
µε θεµατολογία την Οδηγία Solvency II και την Οδηγία IDD. Παράλληλα έχει εργαστεί σε 
πληθώρα συµβουλευτικών έργων για την εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και 
του Κανονισµού GDPR.
Στην παρούσα φάση εργάζεται στην ARAG SE Νοµικής Προστασίας.

CPD AIK
Η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής συνάντησης αναγνωρίζεται στο CPD AIK.  

Πρακτικός Οδηγός 
για τη ∆ιανοµή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πρακτικός Οδηγός 
για τη ∆ιανοµή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Η συµµετοχή είναι δωρεάν για τα Μέλη του ΑΙΚ µε τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2018. 

• Παρακαλούµε όπως δηλώσετε την συµµετοχή σας πιο κάτω και την αποστείλετε µέχρι την    
  Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στο Φαξ 22764559 ή στο email: info@iic.org.cy,

• Ηλεκτρονική εγγραφή στο www.iic.org.cy

Σκοπός της Συνάντησης

Τρόποι ∆ήλωσης Συµµετοχής

Ερωτήµατα για Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές 

• Με αφορά άµεσα το νέο πλαίσιο; 
• Πρέπει να εγγραφώ σε µητρώο; 
• Ποιες επαγγελµατικές οργανωτικές απαιτήσεις πρέπει να τηρώ; 
• Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω σε τρίτους; 
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου όταν παρέχω συµβουλές; 
• Ποια έντυπα πρέπει να δίνω στον πελάτη; 
• Τι γίνεται µε τις διασταυρούµενες πωλήσεις; 
• Τι σηµαίνει εποπτεία και διακυβέρνηση προϊόντων για µένα; 
• Τι πρέπει να προσέξω εάν έχω στο χαρτοφυλάκιό µου επενδυτικά 
 προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση; 
• Εάν δεν τηρήσω τη νοµοθεσία έχω συνέπειες; 
 

Ασφαλιστικές Εταιρίες 
 
• Ο κίνδυνος επαφής µε τον πελάτη µέσα στο πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
• Πολιτική ∆ιανοµής Προϊόντος 
• Άλλες πολιτικές και διαδικασίες 
• Έντυπα 
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