
   

 

 

Τίτλος Διαδικτυακού Σεμιναρίου:  

 
 
Ασφάλιση Περιουσίας 
 
 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΩΝΙΑΤΗΣ 

 
Ο κ. Βωνιάτης είναι δικηγόρος, νομικός 
σύμβουλος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.  
Έχει εργαστεί ως εσωτερικός δικηγόρος, 
Λειτουργός Συμμόρφωσης, Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων, Underwriting & 
Operations Manager και Διευθυντής Πωλήσεων 
σε διάφορες ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές εταιρείες.  Τώρα διευθύνει 
την δικηγορική του εταιρεία C. Voniatis & Co 
LLC η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά πάνω 
στο ασφαλιστικό δίκαιο. 
 
Έχει πτυχίο νομικής και μεταπτυχιακό πάνω στο 
ασφαλιστικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου. Η 27χρονη εμπειρία στην 
ασφαλιστική βιομηχανία σε συνδυασμό με την 
συνεχή ακαδημαϊκή μόρφωση του δίνουν την 
δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα ασφαλιστικά 
θέματα από όλες τις οπτικές γωνίες: από την 
σκοπιά των πωλήσεων, του underwriter, των 
απαιτήσεων και του δικηγόρου. 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Email: info@cv-insurancelaw.com  
Διεύθυνση: Δράμας 12, 7103 Αραδίππου 
Τηλ.: +357 24 363836 
Ιστοσελίδα: www.cv-insurancelaw.com 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:   

Η ασφάλιση περιουσίας πρέπει να εξασφαλίζει τον πελάτη 
ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας, η αποζημίωση που θα 
λάβει θα τον επαναφέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση.  
Συχνά όμως αυτό δεν επιτυγχάνεται.  Ένας από τους λόγους 
έχει να κάνει με την ορθή διαδικασία κατά την σύναψη της 
ασφάλισης.  Το σεμινάριο αυτό θα προσπαθήσει να 
εμβαθύνει τις γνώσεις σας γύρω από το ασφαλιστήριο 
περιουσίας και τον νόμο, και να σας βοηθήσει να 
ακολουθείτε μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την 
σύναψη ασφάλισης. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

15 Ιουνίου 2022, 08:45 – 11:50 (2,5 ώρες) – Μέρος Α 
22 Ιουνίου 2022, 08:45 – 11:50 (2,5 ώρες) – Μέρος Β 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

Ζωντανή τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Cisco Webex (θα δοθούν λεπτομέρειες και 
οδηγίες από τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. μέσω email).  
 

Οι συμμετέχοντες – νοουμένου ότι παρακολουθήσουν 
επιτυχώς την εκπαίδευση – θα παραλάβουν το σχετικό 
Πιστοποιητικό (5 μονάδες) μέσω email από τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. 
 



   
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2022 (Μέρος Α) 

 
08:45 – 09:00     Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
 
09:00 – 09:15     Ενότητα 1 - Εισαγωγή 
 
09:15 – 10:20     Ενότητα 2 – Το Ασφαλιστήριο Πυρός 
 
10:20 – 10:40     Διάλειμμα   
 
10:40 – 11:10     Ενότητα 3 – Ασφαλιστικά Πακέτα Περιουσίας 
 
11:10 – 11:50     Ενότητα 4 – Οι Πρόσθετες Πράξεις 
 
 
 
 

 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2022 (Μέρος Β) 

 
08:45 – 09:00     Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
 
09:00 – 09:45     Ενότητα 5 – Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος 
 
09:45 – 10:20     Ενότητα 6 – Διαδικασία Σύναψης της Ασφάλισης 
 
10:20 – 10:40     Διάλειμμα   
 
10:40 – 11:00     Ενότητα 7 – Εσωτερικές Διαδικασίες Ασφαλιστικής Εταιρείας 
 
11:00 – 11:25     Ενότητα 8 – Δικαστικές Υποθέσεις 
 
11:25 – 11:50     Ενότητα 9 – Καταληκτική Συνάντηση 
 
 
 
 


