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SOLVENCY II- 
Risk in Insurance Legislation

Ασφαλιστικό Κέντρο - Φυσική παρουσία
Webinar - ∆ιαδικτυακά
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021
8:30π.µ. - 1:30µ.µ.



Θέµατα Προγράµµατος

• H ∆ιαχείριση του Κινδύνου ως ∆ιασφάλιση της Φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών

• Κίνδυνος και Κεφάλαιο Φερεγγυότητας

• Κίνδυνος και  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

• Κίνδυνος και Χρηµατοοικονοµικές / Εποπτικές Εναφορές

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

∆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: 

SOLVENCY II- Risk in Insurance Legislation

Χρήσιµες πληροφορίες

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

Ηµεροµηνία:  Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 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 4 Οκτωβρίου 2021.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:  www.iicwebinar.net

Covid-19:   Όσοι θα παρακολουθήσουν το Σεµινάριο µε φυσική παρουσία, θα είναι µε βάση τα   
  υγειονοµικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη δεδοµένη χρονική περίοδο, σύµφωνα  
  µε την εξέλιξη της νόσου COVID-19.

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 και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC 
µετά την επιτυχία τους στην εξέταση και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Εισαγωγή

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ανακοινώνει το µονοήµερο Σεµινάριο µε θέµα, 
“SOLVENCY II-Risk in Insurance Legislation” το οποίο θα διεξαχθεί τόσο µε φυσική παρουσία όσο 
και διαδικτυακά - webinar.

Σκοπός του Σεµιναρίου είναι να καταρτίσει τους συµµετέχοντες σε θέµατα κινδύνων.

κ. Μυρτώ Χαµπάκη - Partner, Advisory Services, Experto Crede Consultants  
H Μυρτώ Χαµπάκη σπούδασε Οικονοµικά (Β.Α) στο Ηνωµένο Βασίλειο από όπου και πήρε και το 
µεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές και Οµοσπονδιακές Σπουδές (Μ.Α) .
∆ιαθέτει µακρόχρονη εµπειρία στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και τα τελευταία 26 χρόνια και έχει διατελέσει 
στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συµβουλευτικό κλάδο στην Ελλάδα έχοντας εργαστεί σε θέσεις 
ευθύνης στην Deloitte, την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και την 
Crow SOL Συµβουλευτική και την ARAG Hellas. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάζεται 
µέχρι σήµερα.
Ασχολήθηκε µε την εφαρµογή της Οδηγίας Solvency II, ενώ διετέλεσε µέλος της Νοµοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την ενσωµάτωση της στο Ελληνικό ∆ίκαιο καθώς και µέλος της Solvency II Steering Group της 
Insurance Europe στις Βρυξέλλες.
∆ιδάσκει εξειδικευµένα σεµινάρια σε στελέχη και αρθρογραφεί συστηµατικά στον κλαδικό τύπο στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων, τρία εκ των οποίων αφορούν στην Ιδιωτική 
Ασφάλιση µε θεµατολογία την Οδηγία Solvency II και την Οδηγία IDD για Eλλάδα και Κύπρο.
Είναι ιδρυτής της εταιρίας Experto Crede Consultants (www.expertocrede.gr) όπου προΐσταται των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών (Advisory Partner), µε µεγάλη εµπειρία σε συµβουλευτικά έργα για την πρακτική 
εφαρµογή της ασφαλιστικής νοµοθεσίας καθώς και του Κανονισµού GDPR σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις
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