
 

   

 

 

 

Α.Π.:  4189                                       

                                                                                                            Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022 
  

          

   
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  

VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης 

Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Μαρτίου 2022, 16:00 – 19:20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος, παραμένει σταθερά 

στις δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, καθ΄ όλη τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, ενώ η αντίστοιχη 

συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν πολλών εκ των υπολοίπων Χωρών της Ευρωζώνης, είναι 

πραγματικά πολλαπλάσια.  

• Πού οφείλεται η σχετικώς χαμηλή συμμετοχή των ασφαλιστικών εργασιών στο Ακαθάριστο Προϊόν της Χώρας 

μας; 

• Πώς μπορούμε να διευρύνουμε αισθητά την ασφαλιστική δραστηριότητα στην εθνική μας οικονομία; 

• Είναι αυτό εφικτό σε περιόδους που ακόμη διέπονται από τις οικονομικές παρενέργειες της εξελισσόμενης 

υγειονομικής κρίσης;  

 

Οι απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα μπορεί να είναι αισιόδοξες και θετικές, αρκεί οι προσεγγίσεις να 

είναι ευρηματικές, καινοτομικές και ευφυείς, ώστε οι ασφαλιστικές 

εργασίες να αναπτυχθούν σε τομείς υψηλών προσδοκιών, σε 

πληθυσμιακές ομάδες υψηλού εισοδήματος και να προσφέρουν 

ουσιαστικές λύσεις σε ανησυχίες και προβληματισμούς ειδικών 

πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι VIP Ασφαλίσεις προσφέρουν 

σημαντικές βάσεις επιταχυνόμενης ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασμού  των ασφαλιστικών εργασιών, αφού 

μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

ειδικότερες ασφαλιστικές προσδοκίες των εν λόγω 

πελατειακών αγορών και τομέων της κοινωνίας μας.  

 

 

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Σύμφωνα με στατιστικά της παγκόσμιας οικονομίας, ο  πλούτος σε ατομικό επίπεδο (HNWI) ξεπέρασε το 

όριο των 70 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για πρώτη φορά (Paris, June 19, 2018 – The World  Wealth 

Report 2018 (WWR). Τα υπό διαχείριση κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία  ατόμων που ανήκουν σε αυτήν 

την υψηλή κατηγορία της παγκόσμιας κοινωνίας μας, αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε 

ήπειρο και δημιουργούν ανάγκες ιδιαίτερης διαχείρισης και παροχής ιδιαίτερων ασφαλιστικών λύσεων, σε 

τρόπο που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των κεφαλαίων και των απαιτήσεων αυτών των σημαντικών  

πελατών. Οι ανάγκες αυτές αφορούν σε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που υπερβαίνουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που σήμερα γνωρίζουμε.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών 

ωρών, αναπτύσσει ενδελεχώς και διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα: 

α) Έννοια HNWI, Ορισμός   

β) Βλέποντας τον κόσμο από ψηλά (ανάλυση στατιστικών πληθυσμού έναντι πλούτου)  

γ) Ανακαλύπτοντας την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας 

 

 

 

 

 

http://www.worldwealthreport.com/
http://www.worldwealthreport.com/


  

 

 

 

 

 

 

δ) Ανάλυση ασφαλιστικών προϊόντων εν σχέσει με ανάγκες, όπως:  
✓ Προσωπική ακίνητη περιουσία  

✓ Προσωπική κινητή περιουσία 

✓ Συλλογές (Collections) 

✓ Καλές Τέχνες (Fine arts)  

✓ Κοσμήματα (Jewelry)  

✓ Ειδικές Συλλογές (Special collections «επώνυμου» οίνου, αυτοκινήτων antiques, φιλοτελισμού/ 

γραμματοσήμων,…) 

✓ Γενική Προσωπική & Οικογενειακή Ευθύνη  

✓ Πολυτελή Aυτοκίνητα 

✓ Mega Yachts και Σκάφη Αναψυχής  

✓ Αεροσκάφη  

✓ Ταξιδιωτική Aσφάλιση  

✓ Κάλυψη Απαγωγής και Λύτρων (K & R)  

ε) VIP Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και Πρωτόκολλα Διαδικασιών (Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, 

Διαδικασίες Έκδοσης, Ανανέωσης και Αλλαγών, Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες Καταβολής 

Αποζημιώσεων) 

στ) Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνων, Underwriting και Risk Management  

ζ)   Επέλευση Ασφαλιστικών Κινδύνων  

η)  Marketing & Επικοινωνία 

θ)  Οφέλη υπέρ των VIP Πελατών και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων  
 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα 

ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα 

δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το 

εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό 

πλαίσιο εφαρμογής των VIP Ασφαλίσεων.  
 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:  

• Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική 

τεχνογνωσία τους επί του περιεχομένου και των εφαρμογών ανάπτυξης 

των VIP Ασφαλίσεων. 

• Ειδικότερα, Underwriters Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, 

Πραγματογνώμονες, Claims Managers και Claims Adjusters που επιθυμούν 

να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους σε ιδιαίτερους 

ασφαλιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι VIP Ασφαλίσεις.  

• Στελέχη Operations, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, Πωλήσεων, 

Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Μεγάλων Πελατών και 

Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις 

καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των VIP Ασφαλίσεων. 

• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των VIP 

Ασφαλίσεων κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και 

εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.  

• Στελέχη Bancassurance και τραπεζών που εξειδικεύονται σε θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 
 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους: 

α. Να αναλυθούν και να διασαφηνιστούν οι έννοιες High Net Worth Individual και Ultra-High Net Worth.  

β. Να στοιχειοθετηθεί, κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, η προτεινόμενη νέα προσέγγιση πελατών υψηλής 

οικονομικής ευρωστίας και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και να αναδειχθούν τα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματά της, έναντι της αντίστοιχης παραδοσιακής, τόσο υπέρ των VIP πελατών, όσο και υπέρ της 

περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.    

γ. Να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί αποτελεσματική επιχειρηματολογία παρουσίασης των ενδεδειγμένων 

ασφαλιστικών λύσεων σε Πελάτες υψηλών προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, με «όχημα» τα οφέλη 

και τα πλεονεκτήματα των VIP Ασφαλίσεων. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Να παρουσιαστούν, κατά τρόπο πειστικό, οι δυνατότητες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών υπέρ 

των πελατών υψηλής οικονομικής ευρωστίας, μη περιοριζόμενων στην ασφάλιση, αλλά επεκτεινόμενων 

στην αποτελεσματική διαχείριση ιδιαίτερων ασφαλιστικών κινδύνων, προς όφελός τους.  

ε. Να μεταλαμπαδευθούν τρόποι ανάληψης και εκτίμησης των ιδιαίτερων ασφαλιστικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι VIP Ασφαλίσεις, με έμφαση σε συστηματικές τεχνικές Risk Management. 

στ. Να μελετηθούν οι κατάλληλες ενέργειες Marketing και Επικοινωνίας που ταιριάζουν στις VIP 

Ασφαλίσεις και στο οικονομικά εύρωστο πελατειακό κοινό, με προσδιορισμό του value proposition υπέρ 

του κοινού αυτού. 

 

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 Σωτηρία Μαράκη, Distribution Manager των 

Consumer Lines της AIG Greece, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών 

του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτουσα σημαντική και πολυετή ασφαλιστική εμπειρία σε υπεύθυνες 

θέσεις των Εταιριών AIG Greece, Eurobrokers και ΓΕΝΚΑ. Ειδικότερα, διετέλεσε Head of Personal 

Property, South Zone, EMEA, και επικεφαλής του Κλάδου Private Client Group, Casualty Underwriter και 

Υπεύθυνη ανάπτυξης του κλάδου Περιβαλλοντικής Ευθύνης της AIG Greece, Product Specialist του 

Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων, Αστικής ευθύνης και Χρηματικών απωλειών των επιχειρηματικών 

κινδύνων της εταιρείας Eurobrokers και Στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής 

Ευθύνης του Ασφαλιστικού Συγκροτήματος ΓΕΝΚΑ ΑΕ. Η κα Μαράκη διαθέτει Diploma in Insurance και 

Executive Diploma in Insurance Business Administration του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών 

Σπουδών, έχει αναπτύξει αρθρογραφία επί θεμάτων Περιβαλλοντικής Ευθύνης και είναι τακτική 

εισηγήτρια του ΕΙΑΣ. 

 

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  
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 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. 

 
 

• Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως 
 

 

 

Προεγγραφείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως και την 
Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου, θα 
έχετε έκπτωση 30% επί των 

αναγραφομένων διδάκτρων, 
πλην αυτών της EIAS ALUMNI 

SOCIETY. 


