Στιγμιότυπο με τους Συνέδρους

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

“Ατενίζοντας το Μέλλον…
the future is now!”
Υπό την αιγίδα της Προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων
κας Αννίτας Δημητρίου
Η διοργάνωση των Ασφαλιστικών
Συνεδρίων από το Ασφαλιστικό
Ινστιτούτο Κύπρου αποτελεί πλέον
θεσμό. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021,
στο Ξενοδοχείο HILTON στην Λευκωσία,
το Ασφαλιστικό Συνέδριο 2021 με την
υποστήριξη και συμμετοχή όλων των
Ασφαλιστικών Εταιρειών και στο οποίο
συμμετείχαν 480 Σύνεδροι, (300 με
φυσική παρουσία και 180 διαδικτυακά)
από Κύπρο και εξωτερικό.
Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα
της Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων κας Αννίτας Δημητρίου.
Εκ μέρους της κας Αννίτας Δημητρίου
χαιρετισμό απεύθυνε η Βουλευτής
Χριστιάνα Ερωτοκριτου εκπρόσωπος
της Βουλής η οποία και κήρυξε την

έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.
Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν:
O Πρόεδρος του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος
Χαμπουρής, η Αναπληρωτής Έφορος
Ασφαλίσεων κ. Τώνια Τσαγγάρη,
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ.
Ευάγγελος Αναστασιάδης , ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Επαγγελματιών
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κ.
Κυριάκος Ανδρέου, η Πρόεδρος του
Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου κ.
Ανδριανή Καλλιμάχου και η Δρ. Katharina
Höhn - Πρόεδρος Eficert (European
Financial Certification Organisation).
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν:
Τα αποτελέσματα των Ερευνών Αγοράς,
ανοικτές συζητήσεις και εξειδικευμένα
επίκαιρα θέματα, που απασχολούν
τον Ασφαλιστικό Τομέα, με την
συμμετοχή Διευθυντικών Στελεχών της
Ασφαλιστικής Αγοράς και διακεκριμένων

2

Ομιλητών από Κύπρο και εξωτερικό.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα
των Ερευνών Αγοράς 2021, τις οποίες
παρουσίασε ο κ.Χρίστος Μιχαηλίδης,
Εκτελεστικός Πρόεδρος Cypronetwork.
Οι έρευνες Αγοράς 2021 περιλαμβάνουν
τις απόψεις του καταναλωτικού κοινού
και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα σε σχέση με τον Ασφαλιστικό
Τομέα. Από τα ευρήματα των ερευνών,
διαφάνει ότι η αξιοπιστία των
Ασφαλιστικών Εταιρειών εξακολουθεί
να ευρίσκεται σε ανοδική πορεία και ότι
η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας
επηρεάζεται από την συμπεριφορά, τις
γνώσεις και τις πρακτικές των Δικτύων
πωλήσεών τους.
Επίσης παρουσιάστηκαν και οι πιο κάτω
πέντε Θεματικές Ενότητες:
• Πως η Υγειονομική κρίση επηρεάζει
την Ασφαλιστική μας Βιομηχανία;
• Οι Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις στην

Στιγμιότυπο με τους Συνέδρους

Κύπρο και οι αναμενόμενες αλλαγές
• Ο Ασφαλιστικός Κλάδος από το
Σήμερα στο Αύριο
• Το Μέλλον της Συνταξιοδότησης
στην Κύπρο και ο ρόλος της Ιδιωτικής
Ασφάλισης
• Επικοινωνία και Προσδοκίες
Στο Χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΑΙΚ
κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής ανάφερε.
Το φετινό μας Συνέδριο έχει την
ιδιαιτερότητα να διοργανώνεται στο
μέσο της εξελισσόμενης υγειονομικής
κρίσης που έχει επηρεάσει τη ζωή μας,
την επικοινωνία μας, την εργασία μας και
τον τρόπο εκπαίδευσής μας ...με βλέμμα
στο μέλλον και δράση… εδώ και τώρα!!
Αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες
προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και
σημαντικές αλλαγές, οι οποίες
επηρεάζουν ολοένα και πιο πολύ το
περιβάλλον, την οργανωτική δομή,
τις λειτουργίες και την απόδοσή μας,
τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό
επίπεδο.
Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο οι
νέοι άνθρωποι, millennials και generation
Y, αλλά όλοι μας, επικοινωνούμε
λιγότερο σε «δια ζώσης» και περισσότερο
ψηφιακά, στις πλατφόρμες των
κοινωνικών δικτύων (social media).
Αλήθεια, πως αξιοποιούμε τις αγορές

των νέων ψηφιακών πελατών μας και
πως προσελκύουμε αυτή τη νέα γενιά
των ψηφιακών στελεχών μας;
Πως αξιοποιούμε τους πόρους
μας, ανθρώπινους, κεφαλαιακούς
και τεχνολογικούς προς αυτές τις
κατευθύνσεις;
Ποιο είναι το νέο μοντέλο Management
και εταιρικής διακυβέρνησης που
καλούμαστε να εφαρμόσουμε στη νέα
ψηφιακή εποχή των ανατροπών, της
αβεβαιότητας, της τεχνητής νοημοσύνης
και των τεχνολογικών Blockchain, όπου
ολοένα και περισσότερα συστήματα
κυκλικής και ευέλικτης διοίκησης έχουν
ήδη υποκαταστήσει τα παραδοσιακά
συστήματα management;
Σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον
αλλά και στο επερχόμενο των εκθετικών
τεχνολογιών, ποιοι είναι οι στόχοι μας
και πως τους επιτυγχάνουμε;
Καλούμαστε λοιπόν στο φετινό μας
Συνέδριο να εξετάσουμε θέματα
που αφορούν τις επιδράσεις της
τεχνολογίας, τη ψηφιακή διαμόρφωση
και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
για την επιχειρηματική συνέχεια και την
επαγγελματική μας ανάπτυξη όπως:
• Πως η Υγειονομική κρίση επηρεάζει
την Ασφαλιστική μας Βιομηχανία;
• Οι Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις στην
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Κύπρο και οι αναμενόμενες αλλαγές
• Ο Ασφαλιστικός Κλάδος από το
Σήμερα στο Αύριο
• Το Μέλλον της Συνταξιοδότησης
στην Κύπρο και ο ρόλος της Ιδιωτικής
Ασφάλισης
• Επικοινωνία και Προσδοκίες
Η θεματολογία του Συνεδρίου μας, με
τις οκτώ Εισηγήσεις, τις τρεις Ανοικτές
Συζητήσεις και τις πέντε Θεματικές
Ενότητες, καθώς και την Έρευνα Αγοράς,
πιστεύουμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά
στην επαγγελματική μας ανάπτυξη, με
αποτέλεσμα την καταξίωση του θεσμού
ακόμη πιο ψηλά στη συνείδηση της
κοινωνίας.
Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή να
ευχαριστήσω τις Ασφαλιστικές Εταιρείες
μας, τους Χορηγούς, τους Υποστηρικτές
του Συνεδρίου μας, καθώς και τα
Μέλη μας για τη διαρκή στήριξή τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται επίσης
προς τους έγκριτους Εισηγητές, το
∆ιοικητικό μας Συμβούλιο, τα Μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής, το ∆ιοικητικό
Προσωπικό και προς όλους τους
Σύνεδρους.

Χαιρετισμοί

Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου
χαιρετισμό απεύθυνε η Βουλευτής κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ομιλία από τον Πρόεδρο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου
Κύπρου κ. Χαράλαμπο Χαμπουρή

Χαιρετισμός από την Αναπληρωτή Έφορο
Ασφαλίσεων κα. Tώνια Τσαγγάρη

Καλωσόρισμα των Συνέδρων στις Εργασίες του Συνεδρίου
από τον Προεδρεύοντα κ. Γιάννο Μωϋσέως

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου κ. Ευάγγελο Αναστασιάδη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου
Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Κύπρου
κ. Κυριάκο Ανδρέου

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Αναλογιστών
Κύπρου κα. Ανδρεανή Καλλιμάχου
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Θεματολογία του Συνεδρίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Διακεκριμένοι ομιλητές τόσο από την Κύπρο όσο και από
το εξωτερικό παρουσίασαν τις δικές τους επιστημονικές απόψεις, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των συνέδρων.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανοικτή Συζήτηση

Πως η Υγειονομική κρίση επηρεάζει την Ασφαλιστική μας Βιομηχανία;

Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

Στη συζήτηση οι συμμετέχοντες ανέλυσαν, σχολίασαν και
τοποθετήθηκαν στα πιο κάτω σημεία:
Η πανδημία του Covid 19 ήρθε ως ο αστάθμητος παράγοντας
και έχει πλήξει το σύνολο σχεδόν των χωρών του πλανήτη.
Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην οικονομία των χωρών
είναι ανυπολόγιστες. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες επηρεάστηκαν
από την πανδημία και αναμένονται άμεσες αλλαγές σε όλο το
φάσμα των εργασιών του Ασφαλιστικού Τομέα.
Αλλαγές όπως:
• H Ασφαλιστική συνείδηση εν μέσω και μετά την πανδημία
• Πως θα διαμορφωθούν οι Ασφαλιστικές Καλύψεις;
• Ποιες θα είναι οι αλλαγές στα Συμβόλαια;
• Ποιοι οι νέοι τρόποι υπολογισμού των Ασφαλίστρων;

• Νέοι τρόποι διανομής · Τηλεργασία
• Insurtech Innovation
Εισαγωγική ομιλία από τον συντονιστή της Συζήτησης κ. Ανδρέα
Στυλιανού Γενικό Διευθυντή της CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
Συμμετείχαν η κα. Ανδρεανή Καλλιμάχου, Γενική Διευθύντρια
της CNP CYPRIALIFE, ο κ. Έβαν Γαβάς, Πρώτος Εκτελεστικός
Διευθυντής της UNIVERSAL LIFE, ο κ. Αβραάμ Πεκρής, Γενικός
Διευθυντής της EuroLife, ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Πρώτος
Εκτελεστικός Διευθυντής της TRUST Insurance, ο κ. Ευάγγελος
Αναστασιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Πρώτος
Εκτελεστικός Διευθυντής της Altius Insurance, ο κ. Κυριάκος
Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής της MetLife Ελλάδας και
Κύπρου.

Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

Εισαγωγική ομιλία από τον κ. Ανδρέα Στυλιανού
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Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανοικτή Συζήτηση

Οι Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο
και οι αναμενόμενες αλλαγές
• Ποιές οι αναμενόμενες αλλαγές στον Κλάδο Μηχανοκίνητων
Οχημάτων;
• Πρέπει να γίνει επέκταση στις υποχρεωτικές ασφαλίσεις;
Εισαγωγική ομιλία από τον συντονιστή της συζήτησης
κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδου Λέκτορα του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου
Κύπρου στην οποία συμμετείχαν ο Δρ. Νάκης Αντωνίου,
Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ο κ. Κώστας
Κώστα, Γενικός Διευθυντής στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, ο κ.
Κυριάκος Τυλλής, Γενικός Διευθυντής της Κόσμος Ασφαλιστικής,
ο κ. Σταύρος Φλωρίδης, Γενικός Διευθυντής της AIG EUROPE S.A.
(Cyprus Branch) και ο κ. Πόλυς Γρηγορίου, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Altius Insurance.

Στη συζήτηση οι συμμετέχοντες ανέλυσαν, σχολίασαν και
τοποθετήθηκαν στα πιο κάτω σημεία:
• Yπoχρεωτική ορίζεται η Ασφάλιση η οποία επιβάλλεται
από το vόμo, σε κάπoιo πρόσωπo ή τάξη πρoσώπωv για
vα διατηρoύv σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη, έναντι της
καθoρισμέvης ευθύvης ή περιoυσίας τoυς.
• Ποιό θα είναι το μέλλον των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων;
• Eίναι λογικά τα υποχρεωτικά ασφαλισμένα κεφάλαια στις
επαγγελματικές ασφαλίσεις;
• Χρειάζεται η αναθεώρησή τους;
• Ποιες ασφαλίσεις θα μπορούσαν να είναι υποχρεωτικές και
δεν είναι;

Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

Εισαγωγική ομιλία από τον κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδου
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3η ENOTHTA

Ο Ασφαλιστικός Κλάδος από το Σήμερα στο Αύριο
Στην 3η Ενότητα οι ομιλητές ανέπτυξαν το θέμα του
Ασφαλιστικού κλάδου ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί στη
νέα εποχή και να διακριθεί. Οι σημαντικές αλλαγές θα επιφέρει
η τεχνολογία, όπως η Tεχνητή Nοημοσύνη, το Αυτόνομο
Όχημα, η εφαρμογή του Black Box, οι Κλιματικές αλλαγές και η
Αυτοματοποίηση των Απαιτήσεων μας οδηγούν στην ανάγκη
άμεσης προσαρμογής.
To Insurtech & Ψηφιακός Μετασχηματισμός έφεραν αρκετές
αλλαγές μέσα στο 2020 και πιο συγκεκριμένα στη διαμόρφωση
της επαφής με τον πελάτη μέσω του νέου τρόπου προσέγγισης
από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Τα δεδομένα
είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει το επόμενο επίπεδο της
πελατοκεντρικής καινοτομίας. Εφαρμογή και κλιμάκωση
τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποίηση νέων πηγών δεδομένων,
μετατροπή δεδομένων σε ενεργή διορατικότητα, συντονισμός
για να μάθουμε πώς να ασφαλίζουμε βάσει δεδομένων.

Εισηγητής: Δρ. Ανδρέας Λοΐζου, Διευθυντής Τμήματος
Αναπαράστασης Τροχαίων Ατυχημάτων & Λογισμικών Λύσεων
για Ασφαλιστικές Εταιρείες της LAMBROS PAPASAVVAS & CO
LTD
Συστήματα αυτόνομων οχημάτων & Ηλεκτρονική ανάκτηση
δεδομένων ατυχήματος οχημάτων (EDR – Black Box) και η
Ευρωπαϊκή νομοθεσία που το διέπει
Εισηγητής: κ. Λάμπρος Παπασάββας, Διευθύνων Σύμβουλος
LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD
H Tεχνητή Nοημοσύνη και πως εφαρμόζεται
στον Ασφαλιστικό Τομέα
Εισηγητής: κ. Στέλιος Ασαριώτης, CEO AON Greece S.A
Reinsurance Solutions
H Κλιματική Αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές και πως
αντιδρούμε
Εισηγητές: κ.κ. Ιωάννης Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος
Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) και Νίκος Καμακιώτης, Διερευνητής
Περιστατικών Aσφαλείας Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ)

Θεματολογία Ενότητας:
Έρευνα Αγοράς
Εισηγητής: κ. Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Cypronetwork
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των διαχρονικών τάσεων
δύο Ερευνών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, σε
συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Cypronetwork που έγινε με
σκοπό τη διερεύνηση:
• της αντίληψης που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό σε
σχέση με τον Ασφαλιστικό Τομέα.
• της αντίληψης που επικρατεί στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού
Τομέα σε σχέση με τον Ασφαλιστικό Τομέα.

Κρίση Οπιοειδών (Opioid Crisis) και επιπτώσεις στην
Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά
Ομιλητής: κα. Ελένη Καλλία, Διευθύντρια Προαιρετικών
Αντασφαλίσεων CARPENTER TURNER
Claims Digitalization Μετάβαση από τις απαιτήσεις στις
υπηρεσίες
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Σκαβάρας
Business Development Director MedNet Greece

Συστήματα αυτόνομων οχημάτων και προηγμένα
συστήματα υποστήριξης οδηγού

Ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης παρουσίασε την Έρευνα Αγοράς

Ο Δρ. Ανδρέας Λοΐζου και ο κ. Λάμπρος Παπασάββας
παρουσίασαν το θέμα «Συστήματα αυτόνομων οχημάτων
& Ηλεκτρονική ανάκτηση δεδομένων ατυχήματος
οχημάτων (EDR – Black Box) και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
που τα διέπει»
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Ο κ. Στέλιος Ασαριώτης παρουσίασε το θέμα
«H Tεχνητή Nοημοσύνη και πως εφαρμόζεται

Ο κ. Ιωάννης Θεοδοσίου παρουσίασε το θέμα «H
Κλιματική Αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές και πως
αντιδρούμε»

στον Ασφαλιστικό Τομέα»

Ο κ. Νίκος Καμακιώτης παρουσίασε το θέμα «H Κλιματική

Η κα. Ελένη Καλλία παρουσίασε το θέμα «Κρίση
Οπιοειδών (Opioid Crisis) και επιπτώσεις στην Διεθνή
Ασφαλιστική Αγορά»

Αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές και πως αντιδρούμε»

Ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας παρουσίασε το θέμα
«Claims Digitalization Μετάβαση από τις απαιτήσεις
στις υπηρεσίες»
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Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανοικτή Συζήτηση

Το Μέλλον της Συνταξιοδότησης στην Κύπρο
και ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Στη συζήτηση οι συμμετέχοντες ανέλυσαν, σχολίασαν και
τοποθετήθηκαν στα πιο κάτω σημεία:
Τα μοντέλα συνταξιοδότησης έχουν αλλάξει αρκετές φορές στο
πέρασμα των χρόνων μέχρι να λάβουν τη σημερινή σύγχρονη
μορφή τους. Σήμερα στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρείται
έντονα το δημογραφικό πρόβλημα, η γήρανση δηλαδή του
πληθυσμού που επηρεάζει την αναλογία εργαζομένων και
συνταξιούχων. Το υφιστάμενο κρατικό σύστημα συντάξεων
είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις μελλοντικές ανάγκες των
Συνταξιούχων; Μπορούν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες να

αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν τις κρατικές συντάξεις;
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Μάριος Γιαννάς, Director,
C.Y Actuaries και συμμετείχαν ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, Πρόεδρος
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ), ο κ. Κούλλης Σαββίδης, Διευθυντής
Πωλήσεων UNIVERSAL LIFE, ο κ. Γιώργος Γώγου, Διευθυντής
Πωλήσεων CNP CYPRIALIFE, ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, Διευθυντής
Πωλήσεων Prime Ιnsurance και η κα. Καίτη Χαμπάκη,
Διευθύντρια Πωλήσεων Eurolife

Οι Συμμετέχοντες στη Συζήτηση

Εισαγωγική ομιλία από τον κ. Μάριο Γιαννά
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Επικοινωνία και Προσδοκίες
Τα σφάλματα που μας ενώνουν

O κ. Δημήτρης Βυθός παρουσίασε το θέμα Επικοινωνία και Προσδοκίες

Στιγμιότυπο από τα παιδιά του Συνδέσμου «ΧΆΡΙΣΜΑ» τα οποία τραγούδησαν με το δικό τους
χαρακτηριστικό τρόπο
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Έρευνα αγοράς
Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου
Κύπρου
Η έρευνα του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου που
πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την εταιρεία
ερευνών CYPRONETWORK
CONSULTANCY GROUP.
Η έρευνα έγινε με
σκοπό την άποψη των
Γενικών Διευθυντών
των Ασφαλιστικών
Οργανισμών σε σχέση με
τις προκλήσεις, τις ανάγκες
και τις ανησυχίες των
Ασφαλιστικών Εταιρειών,
τη διερεύνηση της
αντίληψης που επικρατεί
στο καταναλωτικό κοινό
για τον Ασφαλιστικό Τομέα
και της αντίληψης που
επικρατεί στις επιχειρήσεις
του Ιδιωτικού Τομέα για τον
Ασφαλιστικό Τομέα.
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Φωτορεπορτάζ Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2021
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Φωτορεπορτάζ Ασφαλιστικού Συνεδρίου 2021
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