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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Δευτέρα και Τετάρτη, 17 και 19 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

«Επί θύραις» είναι οι νέες αλλαγές στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Χώρας μας,
ειδικότερα στον πυλώνα του των επικουρικών συντάξεων, καθώς προβλέπεται ο
κεφαλαιοποιητικός χαρακτήρας του για τους νέους ασφαλισμένους, αρχής γενομένης από την
1η Ιανουαρίου 2022.
Στο πλαίσιο αυτών των σημαντικών αλλαγών και της εύλογης ανάγκης κατανόησής τους, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών
Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων της
αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε
περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.
Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο Τομέας Συνταξιοδοτικών
Ασφαλίσεων είναι εξαιρετικά ανερχόμενος και λίαν επίκαιρος, αφού συνδέεται με τις πρόσφατες, τις ήδη
εξελισσόμενες, αλλά και τις συντόμως αναμενόμενες αλλαγές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων
της χώρας μας, ειδικότερα εκείνων που αφορούν στους συνταξιοδοτικούς του πυλώνες.
Περιγραφή και Θεματολογία
Το Ασφαλιστικό και οι Συντάξεις αποτελούν έντονο μέρος
της διαχρονικής μας επικαιρότητας. Ήταν το έτος 1985
όταν, για πρώτη φορά, ο ισολογισμός της Κοινωνικής
Ασφάλισης
αποδείχθηκε
ελλειμματικός,
κατά
69
δισεκατομμύρια δραχμές της εποχής. Έκτοτε, το βάρος του
ελλείμματος μεγάλωσε, κατέστη δυσβάσταχτο και σε
συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού
μας, αλλά και την εξαιρετικά μεγάλη ανεργία, είναι πλέον δυσθεώρητο, πολύ επικίνδυνο και δύσκολα
διαχειρίσιμο. Οι παρενέργειες και οι επιπτώσεις αυτής της ζοφερής κατάστασης, είναι γνωστές και
εμφανείς. Κατάρρευση των συντάξεων, αισθητή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αδυναμία
του όλου συστήματος να ανταποκριθεί από μόνο του στις υποχρεώσεις του.
 Ποια είναι η πραγματική κατάσταση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα;
 Τι μας παρέχει το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα, μετά τις αλλαγές που έχουν
επέλθει;
 Τι προβλέπεται να λάβομε από το σύστημα όταν συνταξιοδοτηθούμε;
 Πώς πρέπει να διαχειρισθούμε το συνταξιοδοτικό μας μέλλον, υπό το πρίσμα αυτών των
εξελίξεων;
 Ποιες προτάσεις πολιτικής μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση;
 Πώς πρέπει η Ιδιωτική Ασφάλιση να κινηθεί, υπό το φως των νεοδιαμορφωνόμενων τάσεων;

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,
απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας
ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με το συνταξιοδοτικό
μας μέλλον και τις παροχές που μας αναλογούν.
Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει διεξοδικά το βαρύνοντα ρόλο της Ιδιωτικής
Ασφάλισης στην επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της Χώρας μας, αναλύει διεξοδικά την έννοια
και το περιεχόμενο των συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, παρουσιάζει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τις
παροχές των σύγχρονων προγραμμάτων συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, εστιάζει στα οφέλη τους υπέρ των
ασφαλισμένων και αναπτύσσει τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία αποτελεσματικών πωλήσεων και αγοράς
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από το ασφαλιστικό μας κοινό.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:
α. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεων
 Δομή, Κίνδυνοι και προοπτικές
β. Το συνταξιοδοτικό κενό
 Παράγοντες που το καθορίζουν
 Εκτίμηση του εύρους του
 Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης
γ. Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης
 Διάρθρωση και Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Χρηματοοικονομικά «εργαλεία» ενίσχυσης της απόδοσής τους
 Unit Linked, Αμοιβαία Κεφάλαια, Indexed Προϊόντα
 Συνταξιοδοτική Αποταμίευση
δ. Νομοθετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις
ε. Πλεονεκτήματα, Οφέλη και κίνητρα αγοράς Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων
στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, που είναι
αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων
Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα
διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα Case Studies και στην παρουσίαση της
συγκροτημένης εμπειρίας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό
κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το
συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
 Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να
αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν
περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Τμημάτων,
Νομικών Υπηρεσιών και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά
τους στις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις.

 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου

τους στην αγορά των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και των εφαρμογών τους και, δι’ αυτών, σε νέες
αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών, καθώς και Δικηγόρους που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών
προϊόντων και bancassurance.
Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
 Να παρουσιάσει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων στο
εκπαιδευτικό κοινό.
 Να αναλύσει λεπτομερώς τις ειδικές διαστάσεις υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των
φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους.
 Να παρουσιάσει χρηματοοικονομικά «εργαλεία» χαμηλού ρίσκου, ικανά να ισχυροποιούν τις αποδόσεις
προγραμμάτων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων.
 Να εμβαθύνει στις παροχές και τα οφέλη των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και να αναπτύξει μεθόδους
προβολής και αποτελεσματικών πωλήσεών τους.
 Να προσφέρει στο εκπαιδευτικό κοινό άρτια τεχνογνωσία σωστής ασφάλισης των συνταξιοδοτικών
αναγκών των συμπολιτών και των δυνητικών πελατών μας, καθώς και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και
παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.
Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Μαρία Παπαδάτου, Σύμβουλος Ασφαλιστικής
Τεχνικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός, απόφοιτος του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με αναλογιστική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής. Διετέλεσε επί
μακρόν
Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και
Διευθύντρια Ανάπτυξης Ασφαλιστικών
Προϊόντων και Διαδικασιών, μεγάλων Ασφαλιστικών Ομίλων και Τραπεζών.
Διαθέτει πλούσια
αναλογιστική και ασφαλιστική εμπειρία, ιδιαιτέρως στους τομείς Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας,
Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance, κατά τη διαδρομή της σε θέσεις ευθύνης των εν λόγω
Ομίλων και Τραπεζών. Είναι τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις
θεματικές ενότητες Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων
του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Προεγγραφείτε τώρα!
Εάν προεγγραφείτε έως και την
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου
2021, θα έχετε έκπτωση 30%
επί των αναγραφομένων
διδάκτρων, πλην αυτών της
EIAS ALUMNI SOCIETY.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022.
Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής
εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ.
(Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar
Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα
ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο
Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον
Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση
ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον
Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων
Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

