ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ανάλυση Ασφαλιστικών
Αναγκών µε τη µέθοδο Παπιγιόν
(Needs Analysis using Bow Ties)
Ασφαλιστικό Κέντρο και
∆ιαδικτυακά - Webinar
∆ευτέρα 29 Μαρτίου 2021
08:30π.µ. - 1:30µ.µ
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Εισαγωγή
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ανακοινώνει το µονοήµερο Σεµινάριο µε θέµα,
“Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών µε τη µέθοδο Παπιγιόν ” το οποίο θα διεξαχθεί τόσο µε
φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά - webinar.

Θέµατα Προγράµµατος
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Κινδύνων
Η διαδικασία ∆ιαχείρισης Κινδύνων ISO 31000
Καθορισµός στόχων, και επιπέδων αποδοχής/ανοχής κινδύνων
(risk appetite/risk tolerance)
Αξιολόγηση Κινδύνων
Η µέθοδος Παπιγιόν (Bow Tie)
• To σχεδιάγραµµα παπιγιόν (Bow Tie Diagram
• Οπτική απεικόνιση κινδύνων
Στοιχεία του σχεδιαγράµµατος
• Κίνδυνοι
• Συµβάντα
• Απειλές
• Επιπτώσεις
Ανάλυση Αναγκών µε τη µέθοδο Παπιγιόν
Πρακτικά παραδείγµατα ανάλυσης ασφαλιστικών αναγκών
• Ζωής
• Ανικανότητας
• Ατυχηµάτων/Υγείας
• Αποταµίευσης/αφυπηρέτησης
Πρακτικά παραδείγµατα ανάλυσης ασφαλιστικών αναγκών
• Περιουσίας
• Ευθύνης
• Κυβερνοασφάλισης (Cyber insurance)

Χρήσιµες πληροφορίες
Xώρος:

Ασφαλιστικό Κέντρο, Ζήνωνος Σώζου 23, 4ος όροφος, Λευκωσία,
και Webinar.

Ηµεροµηνία:

Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2021,
από τις 8.30π.µ.-1.30µ.µ.

∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €60 + Φ.Π.Α. για τα Μέλη
του ΑΙΚ µε τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2021 και
στα €70 + Φ.Π.Α. για τα µη Μέλη.
Γλώσσα:

Ελληνική.

Πληροφορίες:

Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559,
email: info@iic.org.cy

Εγγραφή:

Η δήλωση µαζί µε το δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει να
αποσταλούν στο Ινστιτούτο µέχρι τις 26 Μαρτίου 2021.

Ηλεκτρονική Εγγραφή: www.iicwebinar.net

Βιογραφικό Εκπαιδευτή
Αντώνης Καρπασίτης
Έχει διεθνή εµπειρία στην Μέση Ανατολή και Κεντρική Ευρώπη για πάνω από 40 χρόνια τόσο στις
ασφαλίσεις ζωής όσο και στις ασφαλίσεις γενικών κλάδων µε εξειδίκευση στις ασφαλίσεις
κατασκευαστικών έργων. ∆ιετέλεσε για πάνω από 20 χρόνια γενικός διευθυντής της American Life
Insurance Co. µετέπειτα Metlife Κύπρου µέχρι την αφυπηρέτηση του τον Ιούνιο του 2017.
Είναι απόφοιτος της Αµερικανικής Ακαδηµίας Λάρνακας και κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από
το Πολιτειακό πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης κάτοχος διπλώµατος από το Wharton School του
πανεπιστηµίου της Πενσυλβανίας. Κατέχει τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους και πιστοποιήσεις:
• Chartered Insurer – Chartered Insurance Institute UK
• Associate in Risk Management – Insurance Institute of America
• Fellow Life Management Institute – ΗΠΑ
• PECB Certiﬁed ISO 31000 Lead Risk Manager
• PECB Certiﬁed Trainer
• Certiﬁed Risk Management Professional (Rimap) από την Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσµων
∆ιαχείρισης Κινδύνου (Federation of European Risk Management Associations – FERMA)
• Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπινου
∆υναµικού.
Σήµερα συµβουλεύει επιχειρήσεις και οργανισµούς σε ασφαλιστικά θέµατα και θέµατα διαχείρισης κινδύνων.

Webinar
Η διαδικασία εγγραφής για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου µε webinar είναι:
• Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του ΑΙΚ, www.iicwebinar.net
• Μετά την εγγραφή και πληρωµή, θα λάβετε στο email ένα link για να συνδεθείτε
στο Σεµινάριο.
• Θα υπάρχει η επιλογή κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας όπως δηλώσετε να
πληρωθεί η συµµετοχή σας από την εταιρεία σας. Μετά από την σχετική έγκριση
θα λάβετε link για να συνδεθείτε µε το Σεµινάριο.
• Στο τέλος του Σεµιναρίου θα λάβετε Εξεταστικό ∆οκίµιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει
να απαντήσετε σε 20 λεπτά και θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.
• Με επιτυχία στην εξέταση, θα σας πιστωθούν 5 ώρες CPD IIC.

Αναγνώριση

Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν
µε φυσική παρουσία.
Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC
µετά την επιτυχία τους στην εξέταση.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµατεπώνυµο:
Εταιρεία:

Αρ. Κινητού:

E-mail:

Αρ. Ταυτότητας:

(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης)
Ηµεροµηνία:

/

/

Υπογραφή:
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