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Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ οργανισµοί που 
συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 
της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
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Εισαγωγή

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 27-28 Μαΐου & 10-11 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:30 π.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού 
€476. Το τελικό πόσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα 
€300 + 19% Φ.Π.Α. και για τις (4) τέσσερις ηµέρες. 
Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο 
µέχρι τις 20 Μαΐου 2019. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

• Σχεδιασµός, εξέλιξη και εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης αποζηµιώσεων
• Εσωτερικός κανονισµός και εξουσιοδοτήσεις
•  Κατηγοριοποίηση όγκου και πολυπλοκότητας αποζηµιώσεων
•  ∆ιοίκηση τηλεφωνικού κέντρου και πρωτόκολλα πρόληψης
•   Παρακολούθηση διαδικασιών και διασφάλιση ποιότητας
• Εσωτερικοί έλεγχοι αποζηµιώσεων
•   ∆είκτες παρακολούθησης επιδόσεων
•   ∆ιοίκηση σχέσεων µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών
•   ∆ιαχείριση καταστροφών και σχέδιο άµεσης επαναλειτουργίας
•   ∆ιαχείρηση ∆ιεθνών αποζηµιώσεων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

• Εκτίµηση ζηµιών και αποθεµατοποίηση
•   Αλληλεπίδραση µεταξύ των τµηµάτων αποζηµιώσεων, underwriting, αναλογιστικού και    
 αντασφαλιστικού
•   Αµέλεια ή Παράβαση καθήκοντος
•   Απατηλές αξιώσεις και τεχνικές διερεύνησης τους
•   Σύγχρονη τεχνολογία και αποζηµιώσεις
•   ∆ιατήρηση δικαιωµάτων, εκχώρηση και επανείσπραξη αποζηµιώσεων
•   Ανοικοδόµηση στρατηγικών άµυνας για αποτελεσµατικές διαπραγµατεύσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

• Άµεσο και έµµεσο κόστος
• Πληροφόρηση ∆ιοίκησης
•  Έλεγχος κόστους
• ∆ιαρροές
• Υπολογισµός του Λειτουργικού κόστους των αποζηµιώσεων

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

• ∆ιαφορετικές στρατηγικές για την διοίκηση των αποζηµιώσεων
• Φιλοσοφίες αποζηµιώσεων
• Εµπειρίες-Προσδοκίες Πελατών
• Χρήση των υπηρεσιών αποζηµιώσεων ως εργαλείου διαφήµισης
•  ∆ίκαιη αντιµετώπιση πελατών
• Εµπλοκή τρίτων στις ζηµιές
• ∆ιαχείριση παραπόνων
• ∆ιατήρηση πελατών 
• Συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
• Οργανωτικές ∆οµές και εσωτερική οργάνωση
• Συνεργασία αποζηµιώσεων µε άλλα τµήµατα της επιχείρησης
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Με την 
παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος 

“Certified Claims Specialist” 
παραχωρούνται 

28 ώρες CPD IIC.

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

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

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.

Στόχοι κατάρτισης

-  Κατανόηση του περιβάλλοντος των ζηµιών.
-  Πρακτικές ∆ιοίκησης αποζηµιώσεων
-  Τεχνικά στοιχεία διοίκησης αποζηµιώσεων
-  Εκτίµηση και ∆ιαχείριση του κόστους των αποζηµιώσεων

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε ∆ιευθυντικά, ∆ιοικητικά Στελέχη και Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές των Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

∆ιάρκεια εκπαίδευσης

Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται 
σε τέσσερις ηµέρες. 

Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις.
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