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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
5 ωρών

Ασφαλιστικό Κέντρο - Φυσική παρουσία
Webinar - ∆ιαδικτυακά 
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
8:30π.µ. - 1:30µ.µ.



Εισαγωγή

Η ακύρωση εκδηλώσεων ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντική οικονοµική ζηµιά για τους διοργανωτές 
τους, αφού είναι αυτοί που αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες µε 
προσκεκληµένους καλλιτέχνες, τη µεταφορά εξοπλισµού ή εκθεµάτων, καθώς και την επιλογή και 
ενοικίαση των εγκαταστάσεων υλοποίησής τους, είτε πρόκειται περί καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είτε 
πρόκειται περί εµπορικών ή βιοµηχανικών εκθέσεων, είτε πρόκειται περί επιστηµονικών ή άλλων 
συνεδρίων.
 
Το Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Εκθέσεων, διάρκειας 5 
εκπαιδευτικών ωρών, επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε αυτό το ενδιαφέρον θέµα και να 
προσφέρει κατάλληλη ασφαλιστική τεχνογνωσία, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εργασιών.

Θεµατολόγιο Σεµιναρίου

• Ορισµοί και πεδία Ασφαλιστικής ∆ραστηριότητας
•    Τύποι Ασφαλίσεων και ασφαλιστέα «ύλη»
•    Αστική ευθύνη διοργανωτών 
•    Ασφαλιστήριο ακύρωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων
•    Παρεχόµενες καλύψεις
•    Ασφαλιζόµενα κεφάλαια
•    Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Underwriting
•    Παράγοντες που επηρεάζουν την τιµολόγηση
•    ∆ιαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων
•    Ανάλυση Όρων
•    Εξαιρέσεις
• Λοιπά Ασφαλιστικά προϊόντα  και προγράµµατα κάλυψης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων 
•    Ανάλυση Περιπτώσεων και ∆ιαδικασία Αποζηµίωσης.

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 Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Εκθέσεων

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Στάθης Γκόργκας - Εµπορικός ∆ιευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 
Ο κ. Γκόργκας είναι ∆ιπλωµατούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το έτος 2000, ως 
Underwriter του Οµίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάµενος του Κλάδου Πυρός, 
ενώ µεταξύ των ετών 2008 και 2019 διετέλεσε ∆ιευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας 
PRIME Insurance, επι κεφαλής των Τοµέων Underwriting, Αποζηµιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor 
και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική βρίσκεται 
από το 2019, αρχικά ως ∆ιευθυντής Κλάδων Περιουσίας- Μεταφορών και στη συνέχεια ως 
Εµπορικός ∆ιευθυντής µε τοµέα ευθύνης όλα τα δίκτυα πωλήσεων που συµπεριλαµβάνουν 
Πράκτορες, Μεσίτες, Συνεταιρισµούς και Bancassurance. Έχει µετεκπαιδευθεί στους διεθνείς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς Swiss Re, Scor Re, Mapfre Re και Euresa, είναι απόφοιτος, αλλά και 
Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε 
εξειδικευµένα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα κλαδικού ενδιαφέροντος των ∆ιοικητικών Στελεχών και 
των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών της Ελληνικής Αγοράς. Ο κος Γκόργκας είναι µέλος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει µέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής 
Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Χρήσιµες πληροφορίες

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

Ηµεροµηνία:  Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 26 Οκτωβρίου 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.

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

Εγγραφή:  Η δήλωση συµµετοχής, µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να  αποσταλούν 
  στο Ινστιτούτο µέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:  www.iic.org.cy

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

Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

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.

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 σας ένα link για να συνδεθείτε µε το  Σεµινάριο.
• Θα υπάρχει και η δυνατότητα κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας να δηλώσετε εάν η συµµετοχή σας  
 θα πληρωθεί από την εταιρεία σας. Μετά από την εγγραφή σας 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. Θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.
• Με επιτυχία στην εξέταση, θα σας πιστωθούν 5 ώρες CPD IIC. 
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