
Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
 

Ευρωπαϊκή  Πιστοποίηση  Ασφαλιστικού  Ινστιτούτου  Κύπρου 
 
 

 
 
 
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 45χρονά του, διοργάνωσε εκδήλωση 
κατά την διάρκεια της οποίας  παρουσίασε : 
 

1. Τον Επαγγελµατικό Τίτλο European Insurance Intermediary Ε.Ι.Ι. (eficert),  
2. Το «Βιβλιάριο Μελών 2017», 
3. Το Βιβλίο «Οικονοµικό Περιβάλλον και Ασφάλιση»,  
4. Την δεύτερη συλλεκτική επετειακή έκδοση γραµµατοσήµου του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου 

Κύπρου.    
 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε  στις 21 Ιουνίου 2017 στο Ασφαλιστικό Κέντρο στην Λευκωσία στην οποία  
παρευρέθηκαν Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και αρκετά Μέλη του Ινστιτούτου. 

 
 

Επαγγελµατικός Τίτλος European Insurance Intermediary Ε.Ι.Ι. (eficert) 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κος Μανώλης Ιωαννίδης και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Eficert κος Σώτος  Κυριακίδης παρουσίασαν τον επαγγελµατικό τίτλο European Insurance 
Intermediary Ε.Ι.Ι. (eficert) και ανέφεραν ότι τον πιο πάνω τίτλο προσφέρει το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο 
Κύπρου  σε συνεργασία µε τον European Financial Certification Organisation (eficert).  
 
Ο Επαγγελµατικός Τίτλος ΕΙΙ (eficert) είναι η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση της επαγγελµατικής επάρκειας 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών. 
 
Ακολούθως ανέφεραν ότι ο eficert ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2002 και εκπροσωπεί την Ασφαλιστική 
Εκπαίδευση σε 19 χώρες της Ευρώπης. Τα Μέλη του eficert είναι Ασφαλιστικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Πανεπιστήµια, Ακαδηµίες και Ασφαλιστικά Ινστιτούτα), τα οποία αντιπροσωπεύουν ενεργά τα εκπαιδευτικά 
συµφέροντα και τα ιδανικά του τοµέα στις αντίστοιχες χώρες. Επίσης ο eficert είναι ο µεγαλύτερος 
επαγγελµατικός και εκπαιδευτικός οργανισµός για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, τους χειριστές 
απαιτήσεων και τους εκτιµητές ασφαλιστικών κινδύνων στην Ευρώπη.  
 
Οι προϋποθέσεις εξασφάλισης και διατήρησης του επαγγελµατικού τίτλου  
European Insurance Intermediary Ε.Ι.Ι. (eficert) : 
 

1.  Επιτυχία στις Εξετάσεις των πιο κάτω Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
  
• Πιστοποιητικό Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης  – Ασφαλίσεις Ζωής   
• Πιστοποιητικό Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης  – Ασφαλίσεις Γενικής   Φύσεως  
• Πιστοποιητικό Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων  



  
2. Υποχρεωτική παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος της   Επιχειρηµατικής Ηθικής και 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων διάρκειας τεσσάρων ωρών  
 
3. Μέλος Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. 
 
Η διατήρηση του τίτλου E.I.I. (eficert) προϋποθέτει ότι οι κάτοχοί του θα πρέπει να είναι ενεργά Μέλη του ΑΙΚ  
µε τακτοποιηµένη την ετήσια συνδροµή τους. 
  
Τέλος κάλεσαν τα Μέλη όπως προχωρήσουν στην απόκτηση του πιο πάνω τίτλου υποβάλλοντας αίτηση το 
συντοµότερο. Οι κάτοχοι του επαγγελµατικού τίτλου European Insurance Intermediary Ε.Ι.Ι. (eficert) θα 
εξασφαλίζουν και την Κάρτα Πιστοποίησης. 
 
 
«Βιβλιάριο Μελών 2017» 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κος Μανώλης Ιωαννίδης παρουσίασε το 
«Βιβλιάριο Μελών 2017» αναφέροντας ότι µε την ευκαιρία των 45χρόνων λειτουργίας και προσφοράς στον 
χώρο της Επαγγελµατικής Ασφαλιστικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Ινστιτούτο ετοίµασε  Ειδική 
Επετειακή Έκδοση «Βιβλιάριο Μελών», την οποία θα διαθέσει στα Μέλη του. 
 
Στο «Βιβλιάριο Μελών», ανέφερε, περιλαµβάνονται Ασφαλιστικές, Οικονοµικές αλλά και άλλες χρήσιµες 
πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τοv κάθε επαγγελµατία στον Ασφαλιστικό Τοµέα. 
 
Τέλος ευχαρίστησε  την εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΝΟΣ  (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤ∆»,  χορηγό της έκδοσης, καθώς 
και όλους όσους συνέβαλαν στην ετοιµασία του Βιβλιαρίου. 
 
 
Βιβλίο «Οικονοµικό Περιβάλλον και Ασφάλιση» 
 
Ακολούθως  ο Πρόεδρος παρουσίασε  ακόµη µια έκδοση του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, το βιβλίο 
«Οικονοµικό Περιβάλλον και Ασφάλιση ».Η έκδοση έχει ως βάση το βιβλίο Business and Economics του 
Chartered Insurance Institute (CII) του ΗΒ, και είναι γραµµένο σε απλή γλώσσα. Στο βιβλίο θα βασίζονται οι 
εξετάσεις του ∆ιπλώµατος Ασφαλιστικών Σπουδών στο θέµα Οικονοµικό Περιβάλλον και Ασφάλιση .  
 
Ανέφερε επίσης ότι το βιβλίο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε εργαζόµενου στον 
Ασφαλιστικό τοµέα. 
 
Τέλος ευχαρίστησε  τον κ. Χριστόδουλο Προεστό Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων  για την ετοιµασία του 
βιβλίου και για την εξαιρετική του εργασία  
 

 
∆εύτερη συλλεκτική επετειακή έκδοση Γραµµατοσήµου του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου 
 
Ο Πρόεδρος του ∆Σ του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κος Μανώλης Ιωαννίδης και ο Αντιπρόεδρος του 
∆Σ  κος Χαράλαµπος Χαµπουρής παρουσίασαν την δεύτερη έκδοση του νέου συλλεκτικού επετειακού 
γραµµατοσήµου.  
 
Ανέφεραν ότι η έκδοση αύτη είναι  η συνέχεια της πρώτης έκδοσης του 2010, η οποία ήταν η πρώτη εταιρική 
έκδοση γραµµατοσήµου στην Κύπρο. 
 
Ενηµέρωσαν τα Μέλη ότι τα γραµµατόσηµα θα διατεθούν σε φύλλα των 10 γραµµατοσήµων. Επίσης 
ανέφεραν ότι έχουν εκδοθεί µόνο 500 φύλλα και κάλεσαν τα µέλη να τα εξασφαλίσουν το συντοµότερο 
δυνατό.  
 
Κάθε φύλλο θα προσφέρεται στα €20.  
 


