
   
 
Τίτλος Διαδικτυακού Σεμιναρίου: 

 “Ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών για επιχειρήσεις” 
Σκοπός Κατάρτισης: 

Η εισαγωγή των συμμετεχόντων τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών των 
διαφόρων επιχειρήσεων, τον υπολογισμό του ύψους της αναγκαίας ασφαλιστικής κάλυψης και 
τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Στόχοι Κατάρτισης: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 

Γνωρίζουν ποίοι είναι οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και ποιοί 
παράγοντες τους επηρεάζουν 

Μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις ασφαλιστικές ανάγκες μιας επιχείρησης 

Είναι σε θέση να υπολογιίζουν την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη για τα διάφορα είδη 
ασφαλίσεων που χρειάζεται μια επιχείρηση 

Σε ποιους απευθύνεται: Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές – μέλη του Π.Σ.Ε.Α.Δ. με τακτοποιημένη την 
ετήσια συνδρομή τους για το 2021. 

Διάρκεια: 5 ώρες 
 
Μέθοδος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM (θα 
δοθούν λεπτομέρειες και οδηγίες από το EIMF και τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. μέσω email). 
 
Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2021, 08:45 – 14:15 
 
Πιστοποιητικό για σκοπούς CPD: Οι συμμετέχοντες – νοουμένου ότι παρακολουθήσουν επιτυχώς 
την εκπαίδευση – θα παραλάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό (5 μονάδες) μέσω email από τον 
Π.Σ.Ε.Α.Δ. 
 
Εισηγητής: Αντώνης Καρπασίτης 

Δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Εργάστηκε σαν 
ασφαλιστικός λειτουργός στην εταιρεία Ιωάννου & Παρασκευαίδης (J&P) όπου ασχολήθηκε με την 
ασφάλιση έργων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Λιβύη 
και Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένων αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, κτιριακών και 
αθλητικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, υδατοφρακτών, κλπ. 

Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στην American Life Insurance Co. (Alico)  θυγατρική της AIG όπου 
από το 1996 κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή Κύπρου ενώ είχε και ενεργό συμμετοχή στην 
ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στην κεντρική Ευρώπη. 

Μετά την εξαγορά της Alico από τη Metlife το 2010 συνέχισε να διευθύνει την Metlife Κύπρου από 
όπου αφυπηρέτησε πρόσφατα. Παράλληλα υπηρετούσε σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Hellenic Alico Life από της ίδρυσης της το 2000 μέχρι το 2019. 



   
 
Διετέλεσε για χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου του οποίου υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος. 

Επίσης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και διετέλεσε για χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
AmCham (American Chamber of Commerce) Κύπρου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

08:45 – 09:00 Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
09:00 – 10:30 Οι βασικοί τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι ανάγκες 

ασφάλισης 
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις 
• Εμπορικές επιχειρήσεις 
• Κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
• Χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 
Εντοπισμός των ασφαλιστικών αναγκών και παράγοντες που τις επηρεάζουν 
με τη χρήση της μεθόδου παπιγιόν (bow tie risk assessment) 
 

 10:30 – 10:45 Διάλειμμα 
10:45 – 12:15 Αξιολόγησης της ανάγκης για ασφάλιση 

• Συχνότητα/Δριμύτητα 
• Μέγεθος του κινδύνου 
• Μέτρα προστασίας 
• η χρήση της μεθόδου παπιγιόν (bow tie risk assessment) στην 

αξιολόγηση της ανάγκης για  
 

12:15 – 12:30  Διάλειμμα 
12:30 – 13:45 Μεθοδολογία υπολογισμού της αναγκαίας κάλυψης για τα διάφορα είδη 

ασφαλίεων που αφορούν επιχειρήσεις 
• Ασφάλιση περιουσίας 
• Αστικής ευθύνης/ευθύνης προιόντων 
• Ασφάλιση λαθών και παραλείψεων (επαγγελματικής ευθύνης) 
• Ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (Directors’ & Officers Liability) 
• Ασφάλιση βασικών στελεχών (key persons) 

13:45 – 14:15 • Εξέταση (multiple choice questions) 
• Επίλυση αποριών 
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

 


