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

ΕΓΚ

08:30π.µ. - 1:30µ.µ

Εισαγωγή

Χρήσιµες πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι θα:

Xώρος:

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

Ηµεροµηνίες:

Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2019,
από τις 8.30π.µ. - 1.30µ.µ.

∆ικαίωµα Συµµετοχής:

Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €42.02+€7.98 Φ.Π.Α.
σύνολο €50 για τα Μέλη του ΑΙΚ µε τακτοποιηµένη την συνδροµή
τους για το 2019, και στα €58.82+€11.18 Φ.Π.Α. σύνολο €70
για τα µη Μέλη.

Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC.

Γλώσσα:

Ελληνική.

Θέµατα Προγράµµατος

Πληροφορίες:

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

Εγγραφή:

Η δήλωση συµµετοχής, µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν
στο Ινστιτούτο µέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Ηλεκτρονική Εγγραφή:

www.iic.org.cy

• Γνωρίζουν ποιές είναι οι ασφαλιστικές ανάγκες ζωής/ανικανότητας µιας επιχείρησης
• Γνωρίζουν τι έιναι η ασφάλιση ανθρώπων κλειδιά (key-persons)
• Γνωρίζουν τί είναι η συµφωνία αγοραπωλησίας (buy sell agreement) και πώς µπορεί να
προστατεύσει την επιχείρηση και τους µετόχους της σε συνδυασµό µε την ασφάλιση ζωής
• Είναι σε θέση να υπολογίζουν το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης για ανθρώπους κλειδιά
• Είναι σε θέση να υπολογίζουν το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης για τους σκοπούς της
συµφωνίας αγοραπωλησίας
• Γνωρίζουν ποιός είναι ο λογιστικός χειρισµός του ασφαλίστρου και του ασφαλίσµατος σε αυτές
τις περπτώσεις

Αναγνώριση

Οµαδική Ασφάλιση Ζωής
Ασφαλισιµότητα
Ποσά κάλυψης
Βασικές Πρόνοιες Ασφαλιστηρίου
Ελεύθερη Κάλυψη (Free sum assured)
Ασφάλιστρα
Ασφάλιση Ανθρώπων κλειδιά (Key Persons)

Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Είδος και διάρκεια κάλυψης
Κάλυψη Ζωής
Κάλυψη Ανικανότητας
Ύψος Κάλυψης – Τρόποι υπολογισµού
Χειρισµός ασφαλίστρου και ασφαλίσµατος
Περιπτωσιακή µελέτη

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Επιχειρηµατική Ασφάλιση
Ασφαλιστικές Ανάγκες Ζωής για Επιχειρήσεις

Τρόποι εξασφάλισης συνέχισης της Επιχείρισης µέσω της ασφάλισης ζωής
Συµφωνία Αγοραπωλησίας (Buy sell agreement)
Βασικές πρόνοιες µιας συµφωνίας αγοραπωλησίας
Πως εφαρµόζεται η συµφωνία αγοραπωλησίας µεταξύ των µετόχων
Είδος και διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης
Τρόποι υπολογισµού του ύψους της κάλυψης
Χειρισµός ασφαλίστρου και ασφαλίσµατος
Περιπτωσιακή µελέτη

Βιογραφικό Εκπαιδευτή
Αντώνης Καρπασίτης
Ο κος 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
Σήµερα συµβουλεύει επιχειρήσεις και οργανισµούς σε ασφαλιστικά θέµατα και θέµατα διαχείρισης
κινδύνων.

∆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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