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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
•
Ατύχηµα – Αιτιώδης Συνάφεια – Πρόκληση Ζηµιάς

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας προσκαλεί
σε Εκπαιδευτική Συνάντηση µε θέµα:

Αποζηµιώσεις σε Θανατηφόρα Ατυχήµατα
Οµιλητής θα είναι, ο κος Χρίστος Πλουτάρχου Νοµικός - Σύµβουλος
Απαιτήσεων
Η Εκπαιδευτική Συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο

Ξενοδοχείο Hilton Cyprus, Λευκωσία,
την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, από τις 15:00 έως τις 17:00

Νοµοθετικό Πλαίσιο
•
Ο περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµος Κεφ. 148
•
Ο περί ∆ιαχείρισης Κληρονοµιών Νόµος Κεφ. 189
•
Τροποποιητικοί Νόµοι 156/85 και 157/85 του Κεφ.148 και του Κεφ.149
Αποζηµιώσεις προς όφελος Περιουσίας
•
Ειδικές Αποζηµιώσεις
•
Αποζηµιώσεις για πόνο και ταλαιπωρία
Αποζηµιώσεις προς Εξαρτώµενους
•
Εξαρτώµενοι
•
Υπολογισµός Εξάρτησης / πολλαπλασιαστής / πολλαπλασιαστέος
•
Απώλεια υπηρεσιών και φροντίδας µητέρας / συζύγου
Αποζηµιώσεις λόγω Απώλειας Οικείου
Μη χρηµατικές Αποζηµιώσεις – Τιµωρητικές Αποζηµιώσεις
Αποζηµιώσεις για νευρικό κλονισµό λόγω θανάτου
Ωφελήµατα και υπολογισµός Αποζηµιώσεων
Παραγραφή

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Ο υπολογισµός και η επιδίκαση αποζηµιώσεων σε σχέση µε τα θανατηφόρα ατυχήµατα
αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέµα τόσο σε διαδικαστικά όσο και ουσιαστικά ζητήµατα.
Η πολυπλοκότητα του θέµατος απαιτεί πλήρη γνώση και κατανόηση της Νοµοθεσίας, της
Νοµολογίας καθώς επίσης των Βασικών Αρχών που διέπουν τέτοιες αποζηµιώσεις, όπως
αυτές έχουν καθιερωθεί µέσα από τις αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.
Μέσα από τη παρουσίαση δίνεται η ευκαιρία για ανάλυση της σχετικής νοµοθεσίας που
αφορά τα θανατηφόρα ατυχήµατα, την παρουσίαση και επεξήγηση αποφάσεων, σε σχέση
µε αποζηµιώσεις που επιδικάζονται, τόσο προς όφελος της περιουσίας όσο και προς
όφελος των εξαρτωµένων.

Η συµµετοχή θα είναι δωρεάν για τα Μέλη µε τακτοποιηµένη την συνδροµή
τους. Για µη Μέλη θα υπάρχει χρέωση €20. Παρακαλούµε όπως δηλώσετε την
συµµετοχή σας πιο κάτω και την αποστείλετε µέχρι την ∆ευτέρα 27 Μαρτίου
2017 στο Φαξ 22764559 ή στο email: info@iic.org.cy.
Εκπαιδευτική Συνάντηση

Αποζηµιώσεις σε Θανατηφόρα Ατυχήµατα
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................................................................
Εταιρεία: ………………………………….................................. Αρ. Κινητού.: .................................
E-mail: .....................................................................................................................................
(Επιτρέπω στο Α.Ι.Κ. την επικοινωνία µέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.)

Ηµεροµηνία: ………/………/……………

Υπογραφή: …………………………………..
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