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

Εισαγωγή
Στόχοι Κατάρτισης
• Κατανόηση του ναυτιλιακού περιβάλλοντος και νοµοθετικού πλαισίου που διέπουν
τις ασφαλίσεις θαλασσίων κινδύνων
• Τρόποι αξιολόγησης των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα µεταφερόµενα φορτία
και πλοία
• Ανάλυση Ασφαλιστικών Ρητρών µεταφερόµενων φορτίων και σκαφών
• Διαχείριση απαιτήσεων και ελαχιστοποίηση ζηµιών και απωλειών
• Λειτουργία και αντασφαλιστικές καλύψεις Σωµατείων Προστασίας
και Αποζηµιώσεων(P&I Clubs).
Σε ποιους απευθύνεται
Σε Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη, καθώς και Διοικητικό Προσωπικό των
Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Επίσης, το πρόγραµµα µπορούν να το παρακολουθήσουν Ασφαλιστικοί Διαµεσολαβητές
και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον επαγγελµατικό τίτλο
“Certified Marine Insurance Specialist (CMIS)”
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
•
•
•
•
•
•

Ιστορική αναδροµή στις ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων
Το S.G.Policy Form και το νέο ναυτασφαλιστήριο
Tρόποι ασφάλισης των Φορτίων
Θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τις ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων (M.I.A. 1906)
Αξιολόγηση κινδύνων ασφάλισης µεταφερόµενων φορτίων
Ασφαλιστικές Ρήτρες φορτίου (Institute Cargo Clauses)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Επεκτάσεις ασφαλιστικών καλύψεων
Όροι ασφαλιστικής σύµβασης ως βάση τιµολογιακής πολιτικής
Γενική Αβαρία και επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση
Διακανονισµός απαιτήσεων
Διαχείριση κινδύνου - πρόληψη και ελαχιστοποίηση ζηµιών
Εµπορικά έγγραφα - Φορτωτικές και διεθνείς εµπορικοί όροι (Incoterms)

Ασφαλίσεις πλοίων - Ιστορική αναδροµή
Κίνδυνοι στους οποίους τα πλοία είναι εκτεθειµένα
Αξιολόγηση κινδύνων για φορτηγά πλοία
Φορτηγά υγρού φορτίου - Φορτηγά εµπορευµατοκιβωτίων
Όρια ναυσιπλοΐας
Ανάλυση ασφαλιστικών Ρήτρων σκαφών (Ι.T.C. Hulls)
Ανάλυση διεθνών ασφαλιστικών Ρητρών σκαφών
Ασφαλιστικές Ρήτρες σκαφών (Περιορισµένες καλύψεις)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
•
•
•
•
•
•
•

Βοηθητικές ασφαλίσεις
Ασφάλιση θαλαµηγών και σκαφών αναψυχής
Έγγραφα και εκθέσεις που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία απαιτήσεων.
Ευθύνες πλοιοκτήτη και Σωµατεία Προστασίας και Αποζηµιώσεων. - Ιστορική αναδροµή (P&I Clubs)
Λειτουργία Σωµατείων Προστασίας και Αποζηµιώσεων (P&I Clubs)
Aντασφαλιστικές καλύψεις των P&I Clubs
Εµπορική Ναυτιλία και ασφαλίσεις θαλάσσιων κινδύνων.

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος:
Ηµεροµηνίες:
Ώρες :
Δικαίωµα Συµµετοχής:

Ασφαλιστικό Κέντρο 4ος όροφος, Zήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 20, 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2014
8:30 π.µ. – 5:00 µ.µ.
Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% V.A.T. µείον επιχορήγηση από την
ΑΝΑΔ για µικρές επιχειρήσεις €532, για µεσαίες επιχειρήσεις €490, και για µεγάλες
επιχειρήσεις €420. 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 13 Οκτωβρίου 2014. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Χριστόδουλος Προεστός
Ο Χριστόδουλος Προεστός δραστηριοποιείτε στον Ασφαλιστικό Τοµέα πέραν των 35 χρόνων.
Άρχισε την καριέρα του σε Lloyd’s brokers στο Λονδίνο στον κλάδο του Marine Insurance.
Είναι κάτοχος των επαγγελµατικών τίτλων F.C.I.I. και Chartered Insurer.
Εργάστηκε σε ασφαλιστικές εταιρίες από διάφορες διευθυντικές θέσεις και είναι
ενεργό Μέλος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτο Κύπρου.

Certified Marine Insurance Specialist
(CMIS)Δήλωση Συµµετοχής
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

