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

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
• Nα αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των εξελίξεων στις νοµοθεσίες ευθύνης, να ερµηνεύουν τους όρους των
ασφαλιστηρίων ευθύνης και να αποδεκτούν τον ρόλο των διαφόρων µερών που εµπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση
κινδύνων ευθύνης. • Να χρησιµοποιούν επαγγελµατικές τεχνικές κατά την αξιολόγηση των κινδύνων ευθύνης για να
µπορέσουν να αποφασίσουν κατά πόσο να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ένα συγκεκριµένο κίνδυνο και, αν τον ασφαλίσουν,
µε ποιους όρους και µε ποιο ασφάλιστρο. • Να ελέγχουν, να συντάσσουν και να διορθώνουν λεκτικά καλύψεων,
εξαιρέσεων και όρων των ασφαλιστηρίων ευθύνης. • Να επιλύουν διαφορές που προκύπτουν µε τους ασφαλισµένους
και/ή τους απαιτητές και να επαληθεύουν τις συνθήκες ατυχηµάτων από τις οποίες προκύπτουν απαιτήσεις ευθύνης.
• Να εκτιµούν τους κινδύνους ευθύνης που µπορούν να ασφαλίσουν λαµβάνοντας υπόψη τη διάθεση ανάληψης κινδύνων
της συγκεκριµένης ασφαλιστικής εταιρείας, να αποδέχονται τις νόµιµες και έγκυρες απαιτήσεις ευθύνης, να αµφισβητούν
τις ύποπτες απαιτήσεις ευθύνης, και να απορρίπτουν τις µη καλυπτόµενες και τις δόλιες απαιτήσεις ευθύνης.
Σε ποιους απευθύνεται
∆ιευθυντικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, Λειτουργούς αξιολόγησης κινδύνων (underwriters), Λειτουργούς
απαιτήσεων.
Διάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε τέσσερις ηµέρες.
Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα καλύπτει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Εκτίµηση κινδύνων 2. Βελτίωση του κινδύνου 3. Επιθεώρηση κινδύνων 4. Πληροφορίες και διαδικασία
αξιολόγησης του κινδύνου 5. Ιστορικό αρχείο απαιτήσεων
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
1. Πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης 2. Νοµοθεσία για τους χώρους εργασίας 3. Καθήκοντα του εργοδότη
4. Λεκτικό ασφαλιστηρίου ευθύνης εργοδότη 5. Έκθεση σε επαγγελµατικές ασθένειες 6. Αξιολόγηση κινδύνων
ευθύνης εργοδότη 7. Ασφάλιση υπέρβασης ευθύνης εργοδότη 5/26 – 5/26 8. Αρχεία ευθύνης εργοδότη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Η ευθύνη ενός οργανισµού 2. Νοµικό πλαίσιο 3. Ζητήµατα αξιολόγησης κινδύνων 4. Όρια κάλυψης
5. Απαλλαγές / αφαιρετέα ποσά 6. Η βάση της τιµολόγησης 7. Η ασφαλιστική αγορά 8. Λειτουργική ρήτρα 9. Όροι
10. Εξαιρέσεις 11. Επεκτάσεις και άλλες διαθέσιµες καλύψεις 12. Ορισµοί
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ΕΝΟΤΗΤΑ 45 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
1. Επισκόπηση της αγοράς 2. Νοµικό πλαίσιο 3. Λεκτικό ασφαλιστηρίου 4. Αξιολόγηση του κινδύνου

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Επισκόπηση αγοράς 2. Πώς δηµιουργείται η ευθύνη 3. Παραδείγµατα του πώς δηµιουργείται η ευθύνη σε
διάφορα επαγγέλµατα 4. Η κάλυψη του ασφαλιστηρίου 5. Έντυπο πρότασης ασφάλισης 6. Τιµολόγηση
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Περιβαλλοντικά αστικά αδικήµατα 2. Θέσµιο περιβαλλοντικό καθεστώς 3. Κάλυψη ασφαλιστηρίου - ασφαλιστήρια
αστικής ευθύνης 4. Ασφάλιση ευθύνης για περιβαλλοντική καταστροφή 5. Επισκόπηση της νοµοθεσίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ
1. Kύριες εκθέσεις πρώτου µέρους σε κινδύνους κυβερνοχώρου 2. Κύριες εκθέσεις τρίτου µέρους σε κινδύνους
κυβερνοχώρου 3. Καλύψεις έναντι τρίτου 4. Κυριότερες εξαιρέσεις
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο 4ος όροφος, Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 15, 16 Οκτωβρίου και 19, 20 Νοεµβρίου 2015
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, καφέ στο διάλειµµα 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 στις
8 Οκτωβρίου 2015.
Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Μιλτιάδης Μιλτιάδου
Ο κ Μιλτιάδου είναι Ανεξάρτητος Σύµβουλος Ασφαλίσεων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Είναι κάτοχος των ακόλουθων ακαδηµαϊκών προσόντων:
• Πτυχίο Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Νοµικό Τµήµα (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ)
• Humphrey Fellow στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον).
Εργάστηκε για σειρά ετών στην ∆ηµόσια Υπηρεσία και από το 1999 ανέλαβε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της AIG
στην Κύπρο. Έχει συγγράψει βιβλία για ασφαλιστικά και άλλα θέµατα και είναι επισκέπτης λέκτορας στο CIIM όπου
διδάσκει το θέµα Insurance Environment και στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου όπου διδάσκει τα θέµατα
Ασφαλίσεις Ευθύνης και Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Από το 2015 ο κ. Μιλτιάδου προσφέρει τις υπηρεσίες
του ως ανεξάρτητος σύµβουλος ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων καθώς και ως εκπαιδευτής επαγγελµατικής
κατάρτισης και ως εγγεγραµµένος διαµεσολαβητής για εµπορικές διαφορές.
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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

