
∆ιοργανωτές:

Certified 
Underwriting

Specialist



Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το 
International Association of Financial Management, 
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Certified 
Underwriting Specialist, του οποίου οι απόφοιτοι θα 
δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο 
Certified Underwriting Specialist (C.U.S.).

Certified Underwriting Specialist

Στόχοι Κατάρτισης
• Παρουσίαση και ανάλυση των συνθηκών της αγοράς και των τάσεων που έρχονται 
• Κατανόηση αρχών που διέπουν το underwriting
• ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης πιο αποδοτικών χαρτοφυλακίων 
• Στρατηγική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο street underwriting. 

Σε ποιους απευθύνεται
Aπευθύνεται σε ∆ιευθυντικά και ∆ιοικητικά Στελέχη, καθώς και ∆ιοικητικό Προσωπικό των 
Ασφαλιστικών Εταιρειών, Επίσης, το πρόγραµµα µπορούν να το παρακολουθήσουν 
Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον επαγγελµατικό 
τίτλο Certified Underwriting Specialist (C.U.S.).

Διάρκεια Εκπαίδευσης
Η διάρκεια του προγράµµατος είναι 28 ώρες και θα καλυφθεί σε τέσσερις ηµέρες.  

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συµµετέχοντες θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις. 

Εισαγωγή

Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

Το ασφαλιστικό περιβάλλον, πλαίσια δραστηριοτήτων

Επισκόπηση (θεώρηση) δραστηριοτήτων
Η λειτουργία της ασφάλισης, τελευταίες εξελίξεις στο ασφαλιστικό περιβάλλον

∆ιανοµή και Μάρκετινγκ 
Υποστήριξη της λειτουργίας της ασφάλισης, πως προωθούµε το µήνυµα της αναγκαιότητας

Η διαδικασία εκτίµησης κινδύνου (underwriting)
Εκτίµηση κινδύνου και ασφάλιση, εναρµόνιση και συνδυασµός λειτουργιών
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Certified Underwriting Specialist

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (UNDERWRITING)
 

Βασικές αρχές 
Τι είναι η εκτίµηση κινδύνου, ποια η σηµασία της στις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
(αποτελέσµατα), τάσεις
 

Πληροφόρηση σε χρήση
Ποιες πληροφορίες είναι σηµαντικές για την ανάλυση, πληροφόρηση και µυστικότητα (privacy)

Οµαδική Εργασία (Άσκηση): Επιλέξτε τη σωστή πληροφόρηση που σχετίζεται µε τις αρχές 
εκτίµησης κινδύνου από αυτές που δίδονται. Μια πρακτική κατεύθυνση επιλογής της σωστής 
πληροφόρησης
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
 

Τεχνικές ανάλυσης κινδύνων, βασικά πρότυπα (µοντέλα)

Ανάλυση και τιµολόγηση 
Αναλύοντας την περίπτωση χρήση µοντέλων (προτύπων), τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
 

Άµεση και έµµεση έκθεση σε κινδύνους
Λαµβάνοντας υπόψη όλους του πιθανούς (ενδεχόµενους) κινδύνους, άµεσους και έµµεσους και 
αντιστάθµιση µέσω τιµολόγησης

Οµαδική Εργασία: Τιµή Vs Κίνδυνος, επιλέξτε το σωστό επίπεδο τιµολόγησης για τον πελάτη σας
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
 

Προϊόντα Περιουσίας, Ευθύνης, Υγείας και Ζωής

Ποσοτική ανάλυση και πρότυπα (µοντέλα) 
∆ιαθέσιµα πρότυπα (µοντέλα), συχνα σε χρήση
 
Αξιολόγηση - Ταξινόµηση σε κατηγορίες αποτελεσµάτων 
Οριστικοποιήση συµβολαίου βασισµένο στις ανάγκες και στην τιµολόγηση του πελάτη που 
προκύπτουν από την ανάλυση 

Οµαδική Εργασία: Καθορισµός συµβολαίου� 
Μετατροπή της ανάλυσης σε συµβόλαιο
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Certified Underwriting Specialist

 

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

Τοπικό πλαίσιο, αδειοθέτηση, ευθύνη 

Νοµικές υποχρεώσεις
Αδειοδότηση, εποπτεία
 
Επαγγελµατική ευθύνη 
Νοµοθεσία σε σχέση µε προσωπική ευθύνη
 
Άλλες νοµικές διατάξεις  
Άλλα
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ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Ⅱ (SOLVENCY Ⅱ)
 

Αλλαγές κάτω από τη φερεγγυότηταⅡ, πως επηρεάζει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
(λειτουργίες)

Αντασφάλιση
Πως οι αλλαγές θα επηρεάσουν τη διαδικασία εκτίµηση των κινδύνων
 
∆ιαρθρωτικές (δοµικές) και στρατηγικές αλλαγές
Πως οι νέες συµφωνίες θα επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό
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Βιογραφικό Εισηγητή: Γιώργος Σπαντιδάκης
Ο κ. Σπαντιδάκης, δραστηριοποιείται στον τοµέα του insurance claims και του underwriting από το 1995. Μετά 
από 17 χρόνια στο χώρο, βρίσκεται στην θέση του διευθυντή Non motor underwriting & claims της 
INTERAMERICAN, εταιρείας του οµίλου της Achmea. ∆ιετέλεσε και ακόµα διετελεί ώς µέλος διαφόρων 
επιτροπών της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ενώ συνάµα έχει παρουσιάσει περισσότερα από 
100 προγράµµατα (σεµινάρια) σε θέµατα Claims handling, property and liability κλπ. Είναι µέλος του ∆.Σ. στο 
Σύνδεσµο Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Βιογραφικό Εισηγητή: Γιάννης Βασαλάκης
Ο κ. Βασαλάκης είναι ο Chief Life and Health Underwriter της Interamerican ( Όµιλος Achmea) ενώ συνάµα 
είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του πρώτου αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
Underwriting (Genius) ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στην Ελλάδα. Έχει συγγράψει εγχειρίδια (Underwriting 
Manuals) για την εκτίµηση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων, Παχυσαρκίας, ασφάλισης Σοβαρών Ασθενείων 
καθώς και για την σωστή συµπλήρωση του ιατρικού ερωτηµατολογίου της αίτησης ασφάλισης. Έχει 
πραγµατοποιήσει µελέτες για τις επιπτώσεις της Στεφανιαίας Νόσου στον ασφαλισµένο πληθυσµό και για 
την επίπτωση της πολιτικής Underwriting στην κερδοφορία των προϊόντων υγείας. 



Certified Underwriting Specialist

Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

EΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy |  www.iic.org.cy


