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Οργανώνει το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
Πολυσήµαντο Συνέδριο για την ασφαλιστική αγορά
Θα δώσει απαντήσεις στις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο
τοµέας
Πολυσήµαντο Συνέδριο για την ασφαλιστική βιοµηχανία, µε τίτλο « Ασφάλιση :
Αξία ∆ιαχρονική», οργανώνει την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Hilton
Park στη Λευκωσία, το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Παρουσιάζοντας σε δηµοσιογραφική διάσκεψη τους σκοπούς και τη θεµατολογία του
Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Μανώλης
Ιωαννίδης ανάφερε ότι ο τίτλος του Συνεδρίου επιβεβαιώνει το µήνυµα ότι ο θεσµός
της Ασφάλισης είναι Αξία ∆ιαχρονική που θα συνεχίσει να προσφέρεται και στο
µέλλον προς την κοινωνία. Η Ασφάλιση, είπε, έχει επιδείξει έµπρακτα διαχρονική
προσαρµοστικότητα και ανθεκτικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις,
κάτι που αποτελεί και τη µεγαλύτερη συνεισφορά της.
Σκοπός του Συνεδρίου, όπως εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης, είναι να αναδείξει τη µεγάλη
συνεισφορά και χρησιµότητα της ασφάλισης στη ζωή των σύγχρονων κοινωνιών και
να καταπιαστεί µε τις πολλές και µεγάλες προκλήσεις που έχει ενώπιον της η
ασφαλιστική βιοµηχανία. Ταυτόχρονα, επισήµανε, το Συνέδριο αναµένεται να δώσει
απαντήσεις σε πολλά καίρια ερωτήµατα που απασχολούν σήµερα τόσο τον
ασφαλιστικό τοµέα, όσο και την κοινωνία.
Μέσα από τις θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου, πρόσθεσε, καταβάλλεται µια
συνειδητή προσπάθεια να εντοπιστούν οι παράµετροι και να καταγραφούν
θεµελιώδεις πρωτοβουλίες που µπορούν να αναληφθούν και να συµβάλουν στην
ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής του τοµέα.
Αναφερόµενος στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά µε τη φερεγγυότητα, Solvency II,
που θα εφαρµοστεί στην Κύπρο από την 1-12016, τόνισε ότι µε τις πρόνοιες της
αλλάζουν πολλά στα δεδοµένα των ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο, κάτι που
αναµένεται να επηρεάσει την µετέπειτα εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Επίσης, ο κ. Ιωαννίδης ανάφερε ότι η ασφαλιστική βιοµηχανία βρίσκεται ενώπιον και
άλλων σοβαρών προκλήσεων που έχουν να κάνουν µε τις αρνητικές επιπτώσεις που
έφερε η οικονοµική κρίση στη χώρα µας.
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο, ως ο κατεξοχήν εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής
αγοράς, είπε ο κ. Ιωαννίδης, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να ενηµερώσει τα µέλη
του για τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται, ώστε όλοι να συνεισφέρουν στην
προσπάθεια οµαλής ανάπτυξης της ασφαλιστικής βιοµηχανίας του τόπου µας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Σχετικά µε τη θεµατολογία του Συνεδρίου ανάφερε ότι θα καταπιαστεί µε όλα τα
σηµαντικά θέµατα που απασχολούν σήµερα την ασφαλιστική βιοµηχανία και
χωρίζεται στις εξής ενότητες :
- Ασφαλιστική Αγορά : Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.
- ∆ιεθνείς Ασφαλιστικές και Εκπαιδευτικές Τάσεις και προσαρµογή του
Ασφαλιστικού Κλάδου.
- ∆ηµιουργώντας Αξία και Εµπιστοσύνη στον πελάτη σ’ ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
- Η συνεχής Επαγγελµατική Εκπαίδευση : Πυλώνας ∆ιαχρονικής Ανάπτυξης
των ∆ικτύων Πωλήσεων στη νέα εποχή.
Στο Συνέδριο θα παρευρεθούν και θα το χαιρετίσουν η Έφορος Ασφαλίσεων κα
Βικτώρια Νάταρ, η Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικού Εταιρειών κα Άρτεµις
Παντελίδου, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επαγγελµατιών Ασφαλιστικών
∆ιαµεσολαβητών κ. Μάριος Παυλίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αναλογιστών
Κύπρου κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, ενώ θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Βουλής κ.
Γιαννάκης Οµήρου και πολλοί άλλοι εκλεκτοί οµιλητές από τον τοµέα της
ασφαλιστικής αγοράς.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η έρευνα αγοράς που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο
και αφορά τις τάσεις της κοινωνίας για την ασφαλιστική αγορά.
Καταλήγοντας ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι το Συνέδριο αναµένεται να χαράξει νέους
δρόµους στα ασφαλιστικά δρώµενα του τόπου και να σηµατοδοτήσει την επόµενη
µέρα της ασφαλιστικής αγοράς.

