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Certified Risk Insurance Management Specialist
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµα “Certified Risk Insurance Management Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι
θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Risk Insurance Management (CRIM).

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
1. Κατανόηση του ρόλου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα. 2. Κατανόηση των στοιχείων ενός αποτελεσµατικού
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στον ασφαλιστικό τοµέα. 3. Κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων
στον ασφαλιστικό τοµέα. 4. Κατανόηση της διαχείρισης στρατηγικών κινδύνων. 5. Κατανόηση της διαχείρισης των βασικών
ασφαλιστικών κινδύνων. 6. Κατανόηση της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
7. Κατανόηση της διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων. 8. Κατανόηση της διαχείρισης κεφαλαίων στον ασφαλιστικό τοµέα.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα που έχουν εξειδικευµένες γνώσεις στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων. Τα άτοµα
αυτά θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εµπειρίες σε λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα, στη διαχείριση κινδύνων στην
αναλογιστική επιστήµη στα οικονοµικά και στη διεύθυνση επιχειρήσεων.
Διάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ηµέρες.
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
(ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)
• Εξήγηση των κλάδων των ασφαλίσεων και διαµεσολάβησης σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.
• Ανάλυση των κινδύνων που ενυπάρχουν στον ασφαλιστικό τοµέα.
• Συζήτηση της διαχείρισης κινδύνων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
• Συζήτηση θεµάτων κινδύνων µε διαµεσολαβητές και οργανισµούς υποστήριξης.
• Αξιολόγηση των προσδοκιών των ενδιαφεροµένων µερών για τη διαχείριση κινδύνων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
• Εξήγηση των συστατικών µιας τυπικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων στον κλάδο των ασφαλίσεων.
• Ανάλυση των εννοιών της προσέγγισης για τον κίνδυνο και τη χρήση τους στον κλάδο των ασφαλίσεων.
• Ανάλυση των ρόλων, ευθυνών και προτεραιοτήτων διαφορετικών οµάδων διαχείρισης και λειτουργιών.
• Εξήγηση του σκοπού και της χρήσης των πολιτικών, διαδικασιών και των συστηµάτων στην υποστήριξη
ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.
• Συζήτηση του σκεπτικού για τη ρύθµιση της διαχείρισης κινδύνων.
• Εξήγηση της προσέγγισης των τριών πυλώνων στη διαχείριση κινδύνων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
• Ανάλυση της σχέσης µεταξύ στρατηγικής επιχειρησιακού σχεδιασµού και διαχείρισης κινδύνων.
• Ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις στρατηγικές των ασφαλιστικών οργανισµών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
• Συζήτηση των διαφορών µεταξύ αναµενόµενων και απρόβλεπτων απωλειών.
• Αξιολόγηση της διαχείρισης της εκτίµησης και ανάληψης κινδύνων.
• Αξιολόγηση της διαχείρισης απαιτήσεων και αποθεµατικών.
• Αξιολόγηση της χρήσης και εφαρµογής της αντασφάλισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
• Ορισµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στο πλαίσιο των ασφαλίσεων.
• Αξιολόγηση των συνήθων τεχνικών για τη διαχείριση κινδύνων.
• Αξιολόγηση των στοιχείων που κατευθύνουν τη στρατηγική στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
• Εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνων σε συγκεκριµένα σενάρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
• Συζήτηση του πεδίου των λειτουργικών κινδύνων σε ένα ασφαλιστικό οργανισµό.
• Ανάλυση των διαφορετικών τεχνικών σ την αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων.
• Αξιολόγηση του πως η διαχείριση λειτουργικών κινδύνων µπορεί να επηρεάσει τη φήµη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.
• Εξήγηση του ρόλου του λειτουργικού κεφαλαίου.
• Εξήγηση του ρόλου του κεφαλαίου φερεγγυότητας.
• Εξήγηση των στοιχείων που καθοδηγούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για µια ασφαλιστική εταιρεία.
• Αξιολόγηση των στρατηγικών στη διαχείριση κεφαλαίων.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Γιάννης Γαλάκης
Ο κ. Γαλάκης είναι στέλεχος της χρηµατοοικονοµικής αγοράς από το 2000. Ξεκίνησε την καριέρα του στον όµιλο της
ABN AMRO ώς σύµβουλος επενδύσεων, υπέυθυνος για την ποσοτική ανάλυση των υπηρεσιών και προϊόντων του
οργανισµού. Αργότερα, προάχθηκε σε επικεφαλή ποσοτικών αναλύσεων (Head of the Quant Strategy Group) για τον
χρηµατοοικονοµικό όµιλο, τόσο για το πιστωτικό όσο και για το ασφαλιστικό κοµµάτι. Η αρµοδιότητά του στη
συγκεκριµένη θέση περιλάµβανε ανάλυση αγοράς και επενδύσεων καθώς και αξιολόγηση κινδύνων και
αντιµετώπισή τους. Μέσα από την δραστηριότητα του στο Quant Strategy Group, ανέπτυξε πλήθος οικονοµετρικών
και άλλων ποσοτικών µοντέλων.
Αυτή τη στιγµή είναι managing partner του Iniohos Advisory Services, µια παροχής υπηρεσιών αναγνώρισης,
ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων (risk management) συνάµα µε τη σύνταξη επενδυτικών προτάσεων, µέσω
αναφορών έρευνας (research, reports) για τους πελάτες της, οργανισµούς, ιδιώτες, κλπ. Ο κ. Γαλάκης, κατέχει
µεταπτυχιακό τίτλο MSc in International Economis από το πανεπιστήµιο του Essex, καθώς και άλλο αντίστοιχο
µεταπτυχιακό τίτλο MSc in Capital Markets από το πανεπιστήµιο του Reading (ICMA Center).
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∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

EΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Zήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Kύπρος, Tηλ.: +357 22 761530, Φαξ: +357 22 764559
e-mail: info@iic.org.cy | www.iic.org.cy

