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                                        Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018 
 
            

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  
 

Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων 
 

Τρίτη, 24 & Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 16:00 – 19:20 
 

 

 

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Ο «κόσμος» των Επιχειρήσεων, μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, 

εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, εισαγωγικού ή εξαγωγικού 

προσανατολισμού, εμπεριέχει πολλές πλευρές σημαντικού ασφαλιστικού 

ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω πλευρές ασφαλιστικού ενδιαφέροντος μπορεί να 

είναι τυπικές και συνήθεις, όταν αφορούν σε παραδοσιακές μορφές 

ασφάλισής τους, ενώ μπορεί να είναι εξαιρετικά καινοτομικές, όταν 

αφορούν σε ειδικότερες διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης των εργασιών τους.  

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις της Χώρας μας αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες,  εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της στις 

δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους, ενώ ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν και τις επιδράσεις ενός 

συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μεταξύ των άλλων και λόγω των επιδράσεων 

της παγκοσμιοποίησης.  

Παρά τις επιβληθείσες προσαρμογές, είτε εκ των πραγμάτων είτε εκ των δικών τους διοικητικών 

αποφάσεων και επιλογών, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και 

δυσκολίες, πρωτίστως στο επίπεδο της αδυναμίας χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σημαντικό μέρος του ενεργητικού των επιχειρήσεων, 

υπολογιζόμενο έως και σε ποσοστό 40% αυτού, αποτελείται από «εισπρακτέους λογαριασμούς» που, 

στην πραγματικότητα, αφορούν σε ανεκπλήρωτες οφειλές προς αυτές. Είναι προφανές ότι αυτή η 

κατάσταση αυξάνει τις επισφάλειες των επιχειρήσεων και καθιστά την χρηματοδότησή τους από τις 

τράπεζες ακόμη περισσότερο δυσχερή και αβέβαιη.   

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η ασφαλιστική τεχνική και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποδεικνύονται 

πολύ χρήσιμη έως και απαραίτητη στις επιχειρήσεις, αφού τις βοηθά ουσιαστικά να ξεπεράσουν τις 

προαναφερόμενες δυσκολίες, δια μέσου αποτελεσματικών και καινοτομικών ασφαλιστικών 
«εργαλείων», όπως είναι τα «εργαλεία» των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.   

Οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν αξιοπρόσεκτο «δίχτυ» ασφαλείας των 

επιχειρήσεων, αφού εξασφαλίζουν την είσπραξη των οφειλομένων ποσών και, επομένως, 

διευκολύνουν τη χρηματοδοτική τους ικανότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Έτσι, στην 

πραγματικότητα, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν ουσιαστικό και αναγκαίο 

αναπτυξιακό συντελεστή των σύγχρονων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του 

προϊοντικού αντικειμένου τους ή του προσανατολισμού τους, εγχώριου ή διεθνούς, εισαγωγικού ή 

εξαγωγικού. Μάλιστα,  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την κατάλληλη εμπορική πολιτική 

προόδου τους, παρά τις δυσκολίες των καιρών, του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των 

παρενεργειών της οικονομικής κρίσης.  

Σε αυτή την έννοια, οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων, είναι καλό να ευρίσκονται πολύ ψηλά 

στο ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των 

Τραπεζών, των Διοικητικών Στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφού 

εμφανέστατα αποτελούν σημαντικό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της 

Ασφαλιστικής Αγοράς μας, αλλά και των εργασιών και της προόδου των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα 

INSURANCE INSTITUTE OF GREECE  106 Syngrou Avenue, 117 41 Athens, Greece 

 (+30) 210.92.19.660/684,  (+30) 210.92.19.917,  eiasinfo@eias.gr 



 

 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, διάρκειας οκτώ (8) 

εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει 

κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των 
ακόλουθων θεματικών ενοτήτων του:   

 Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων 

 Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των 

Επιχειρήσεων 

 Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

 Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

 Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών 

 Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

 Προσέγγιση και Ανάλυση  του Πιστωτικού Κινδύνου, Πιστωτικό Όριο και Βασικοί 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 Μέθοδοι Κατανομής & Διαχείρισης του Κινδύνου 

 Γενικές Αρχές 

 Εφαρμογές των Συμβολαίων 

 Κύρια Χαρακτηριστικά  

 Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι 

 Εξαιρέσεις 

 Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

 Ανάλυση Ερωτηματολογίου 
 

 Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών & επί μηνιαίων  

υπολοίπων) 

  Ζημίες και διαχείριση 

  Factoring και Ασφάλιση πιστώσεων 

  Εγγυήσεις ένας άλλος τρόπος πίστωσης  

  Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις 

 Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, 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 Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί 

πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των 

ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.  

 
Σε ποιους απευθύνεται 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε: 

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να 

αποκτήσουν ευρεία και χρηστική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων ή να την 

εμπλουτίσουν περαιτέρω  

β. Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικού Underwriting και ειδικότερα Underwriting επιχειρήσεων, που 

είτε επιθυμούν εύλογα να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να 

διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες 

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit 

Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους 

δυναμικής εισόδου τους στην αγορά των Επιχειρήσεων, με κατάλληλο «όχημα» τις Ασφαλίσεις 

Πιστώσεων και Εγγυήσεων προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και της ενίσχυσης 

του χαρτοφυλακίου εργασιών τους  

δ. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Product 

Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των 

Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των 

εργασιακών καθηκόντων τους.   

 

 



 
 

 
 

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των 

επιχειρήσεών τους έναντι των κινδύνων που τις απειλούν, με εξειδικευμένο δείκτη προστασίας τους τις 

Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων, οπότε οφείλουν να γνωρίζουν το πλαίσιο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, προς 

τον σκοπό σωστής καθοδήγησης και προστασίας των επιχειρησιακών πελατών τους  

ζ. όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να 

ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. 
 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου: 

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η αναλυτική, 

εύληπτη και χρηστική παρουσίαση όλων των πτυχών των 

Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, του περιεχομένου τους, 

των εφαρμογών τους, των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών 

τους. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στην 

εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τεχνικών εξασφάλισης των επί 

πιστώσει πωλήσεων των επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση της 

εύρυθμης χρηματοδοτικής λειτουργίας τους, στην ανάλυση των 

σύγχρονων «εργαλείων» Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, 

στην παρουσίαση ασφαλιστικών προγραμμάτων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην ασφαλιστική τεχνική 

και στα ακολουθούμενα πρωτόκολλα διαδικασιών, καθώς και στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και 

στην ανάπτυξη τεχνικών συμβουλευτικών πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων. 
 

Η όλη προσέγγιση συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των προϊόντων 

πιστώσεων και εγγυήσεων που προσφέρει η σύγχρονη ασφαλιστική μας «φαρέτρα» και της βαθιάς 

ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων, από κινδύνους που σχετίζονται με χρηματοδοτικές δυσκολίες τους, με 

εκκρεμείς εισπράξεις ή εισπρακτέες οφειλές υψηλού ρίσκου. 
  

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και 

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 
 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου  

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Βερούσης, Distribution Channels 

Relations Manager της Εταιρείας EULER HERMES HELLAS, μέλος του Ομίλου EULER HERMES της Allianz 

Group. Ο κος Βερούσης ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στις Ασφαλίσεις Μεγάλων 

Επιχειρήσεων και στον Τομέα Bancassurance της Εμπορικής Τράπεζας. Ακολούθως το έτος 1996 εντάχθηκε 

στην ΦΟΙΝΙΞ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Έκτοτε, κατά την επαγγελματική του διαδρομή, κατέχει 

διευθυντικές θέσεις ευθύνης, ενώ έχει στο ενεργητικό του πλέον των εξακοσίων (600) ωρών εκπαιδευτικών 

παρουσιάσεων σχετικών με τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.  
 

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 μέχρι και την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018. 
 

 

Προεγγραφείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως την Μ. 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, θα 

έχετε έκπτωση 30% επί των 

αναγραφομένων διδάκτρων, πλην 

αυτών της ALUMNI SOCIETY. 

 



 
 

 

 

 

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. 

Συγγρού 106, 5ος όροφος). 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
 

 

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών 

Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ 

T: 210 9219660, F: 210 9219917 

e-mail:  eiasinfo@eias.gr 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, που θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη 24 & την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, από την Εταιρεία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 
 

 

 

 

 
Όροι συμμετοχής & πληρωμής: 
 Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και 
του ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ. 
 

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε έναν 
από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 

ALPHA BANK: 114-00-2786006633              EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       
IBAN: GR8301401140114002786006633           IBAN: GR6501101420000014248003627  
 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                        EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956      
IBAN: GR6801720320005032013025298           IBAN: GR4002601410000470200566956     
       

 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 210 
9219917.  Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας ή την εταιρεία σας καθώς και τον τίτλο του 
σεμιναρίου στην κατάθεση.  
 
 

Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης: 
 

Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
 

 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό 
Σεμινάριο του ΕΙΑΣ.   
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ). 
 
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο χωρίς 
προειδοποίηση. 
*   Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό 

(Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρείας σας). 
       

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ: 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _  _ _ _ _ _ 

  

ΑΦΜ:          ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                  ΠΟΛΗ:                                                                  Τ.Κ.: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                   FAX:                                  ΕΜAIL: 

Είσθε Μέλος της ALUMNI SOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:         ΝΑΙ  �        ΟΧΙ   � 

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;      ΝΑΙ  �        ΟΧΙ    � 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

με φυσική παρουσία                                           webinar 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

 ΤΗΛ.: 

 

ΕΜAIL: 

     

     

     

     

mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr

