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∆ιοργανωτές:

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

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
- Κατανόηση του περιβάλλοντος των ζηµιών.
- Πρακτικές Διοίκησης αποζηµιώσεων
- Τεχνικά στοιχεία διοίκησης αποζηµιώσεων
- Εκτίµηση και Διαχείριση του κόστους των αποζηµιώσεων
Σε ποιους απευθύνεται
Σε Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη, καθώς και Διοικητικό Προσωπικό των
Ασφαλιστικών Εταιρειών Μέλη του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Επίσης, το πρόγραµµα µπορούν να το παρακολουθήσουν Ασφαλιστικοί Διαµεσολαβητές
Μέλη του ΑΙΚ και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον επαγγελµατικό τίτλο
“Certified Claims Specialist (CCS)”
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
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Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαφορετικές στρατηγικές για την διοίκηση των αποζηµιώσεων
Φιλοσοφίες αποζηµιώσεων
Εµπειρίες-Προσδοκίες Πελατών
Χρήση των υπηρεσιών αποζηµιώσεων ως εργαλείου διαφήµισης
Δίκαιη αντιµετώπιση πελατών
Εµπλοκή τρίτων στις ζηµιές
Διαχείριση παραπόνων
Διατήρηση πελατών
Συµµόρφωση µε τους κανονισµούς
Οργανωτικές Δοµές και εσωτερική οργάνωση
Συνεργασία αποζηµιώσεων µε άλλα τµήµατα της επιχείρησης

Certified Claims Specialist (CCS)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
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Σχεδιασµός, εξέλιξη και εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης αποζηµιώσεων
Εσωτερικός κανονισµός και εξουσιοδοτήσεις
Κατηγοριοποίηση όγκου και πολυπλοκότητας αποζηµιώσεων
Διοίκηση τηλεφωνικού κέντρου και πρωτόκολλα πρόληψης
Παρακολούθηση διαδικασιών και διασφάλιση ποιότητας
Εσωτερικοί έλεγχοι αποζηµιώσεων
Δείκτες παρακολούθησης επιδόσεων
Διοίκηση σχέσεων µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών
Διαχείριση καταστροφών και σχέδιο άµεσης επαναλειτουργίας
Διαχείρηση Διεθνών αποζηµιώσεων

Εκτίµηση ζηµιών και αποθεµατοποίηση
Αλληλεπίδραση µεταξύ τµήµατος αποζηµιώσωεν και τµηµάτων underwriting, αναλογιστικού και αντασφαλιστικού
Αµέλεια ή Παράβαση καθήκοντος
Απατηλές αξιώσεις και τεχνικές διερεύνησης τους
Σύγχρονη τεχνολογία και αποζηµιώσεις
Διατήρηση δικαιωµάτων, εκχώρηση και επανείσπραξη αποζηµιώσεων
Ανοικοδόµηση στρατηγικών άµυνας για αποτελεσµατικές διαπραγµατεύσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
•
•
•
•
•

Άµεσο και έµµεσο κόστος
Πληροφόρηση Διοίκησης
Έλεγχος κόστους
Διαρροές
Υπολογίζοντας το Λειτουργικό κόστος των αποζηµιώσεων

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο 4ος όροφος, Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 16, 17 Νοεµβρίου 2015 και 11, 12 Ιανουαρίου 2016
Ώρες: 8:30 π.µ. – 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑΝΑ∆ ποσού €476. Το
τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% Φ.Π.Α. και
για τις τέσσερις ηµέρες. Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, Τηλ. 22 761530, Φαξ: 22 764559, e-mail:info@iic.org.cy
Τελευταία ηµερ. εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο, το αργότερο µέχρι τις
9 Νοεµβρίου 2015.
Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Γιώργος Σπαντιδάκης
Ο κ. Σπαντιδάκης, δραστηριοποιείται στον τοµέα του insurance claims και του underwriting
από το 1995. Μετά από 20 χρόνια στο χώρο, βρίσκεται στην θέση του διευθυντή Non Life
claims της INTERAMERICAN, εταιρείας του οµίλου της Achmea. Διετέλεσε και ακόµα
διετελεί ώς µέλος διαφόρων επιτροπών της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ενώ
συνάµα έχει παρουσιάσει περισσότερα από 100 προγράµµατα (σεµινάρια) σε θέµατα Claims
handling, underwriting ,property and liability κλπ. Είναι αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Certified Claims Specialist (CCS)
∆ΗΛΩΣΗ ΣYΜMΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
OΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

EΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ. +357 22 764559
Εmail: info@iic.org.cy Ι Website: iic.org.cy

