
Ασφαλίσεις Ζωής, Φόρος Εισοδήµατος 
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
5 ωρών

Μ Ο Ν Ο Η Μ Ε Ρ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

Ξενοδοχείο AJAX, Λεµεσός 
Φυσική παρουσία 
Πέµπτη 24 Μαρτίου 2022
8:30π.µ. - 1:30µ.µ.

Ζήνωνος Σώζου 23, Τ.Κ. 22648, 1523 Λευκωσία-Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ.+357 22 764559

Email :  info@iic.org.cy  |   web: www.iic.org.cy



Θεµατολογία Σεµιναρίου

• Ποιος είναι ο ρόλος του θεσµού των “Κοινωνικών Ασφαλίσεων” και τι διαλαµβάνει;
• Ποια είναι η συνεισφορά του εργαζόµενου;
• Ποιες είναι οι πρόνοιες της Νοµοθεσίας για την εξέλιξη των υποχρεωτικών 

µελλοντικών εισφορών;
• Ποιες παροχές ή και άλλα ωφελήµατα προσφέρει;
• Ποια η φύση και έκταση κάθε µίας από αυτές;
• Έχει ρόλο να διαδραµατίσει η “Ιδιωτική Ασφάλιση” στη διαδικασία αυτή;
• Ποια κίνητρα παρέχει το Κράτος για την ενθάρρυνση του Πολίτη να µεριµνήσει για την 

απόκτηση συµπληρωµατικών καλύψεων και ωφεληµάτων;
• Ποια η ισχύουσα νοµοθεσία για την φορολογία του εισοδήµατος των “Φυσικών 

Προσώπων” ;
• Ποιο ρόλο διαδραµατίζει ο θεσµός της Ασφάλισης Ζωής για την οικονοµική 

ελάφρυνση του πολίτη;

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

κ. Χρυσόστοµος Παρασκευόπουλος   
Πολύπειρος, µε παρουσία και δραστηριότητα στην “Ασφαλιστική Αγορά” και ειδικότερα στους 
τοµείς των “Πωλήσεων” και της “Ασφαλιστικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης”, η οποία αριθµεί 
πέραν των τριανταπέντε χρόνων.

Σπούδασε οικονοµικά και επιµορφώθηκε επαγγελµατικά µέσω της παρακολούθησης 
επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων του “Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου” και των 
επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων της “Ελλαδοκυπριακής Επιτροπής της LIMRA”.

Σήµερα, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στους τοµείς της εκπαίδευσης των πρωταγωνιστών 
της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, καθώς και της επίβλεψης και της ανάπτυξης στον “Τοµέα 
των Πωλήσεων”!

Εισαγωγή

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ανακοινώνει το µονοήµερο Σεµινάριο µε θέµα, 
“Ασφαλίσεις Ζωής, Φόρος Εισοδήµατος και Κοινωνικές Ασφαλίσεις” το οποίο θα διεξαχθεί 
µε φυσική παρουσία.

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: 

Ασφαλίσεις Ζωής, Φόρος Εισοδήµατος και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Αναγνώριση

Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το 
παρακολουθήσουν και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Χρήσιµες πληροφορίες

Xώρος:  Ξενοδοχείο AJAX, Λεµεσός.

Ηµεροµηνία:  Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου 2022, 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 2022 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 23 Μαρτίου 2022.

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.
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