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Καινοτομική Εκπαιδευτική Ημερίδα 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ (ΣΥΝ)ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ 

ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

(Endowment, Business and Key Man Insurance) 

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20 
 

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

 

Οι εφαρμογές της Ασφάλισης είναι πολλές, πολυσχιδείς, ενδιαφέρουσες και 

εξαιρετικά χρηστικές. Είναι μάλιστα σε θέση να επιλύουν σημαντικά προβλήματα 

που μπορεί να αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή ή 

την επαγγελματική. 

 

Ενδεικτικά, ας «δούμε» μερικά από τα προβλήματα αυτά, που όταν επέρχονται 

τείνουν να μας ανησυχούν πολύ: 

 

 Τα τελευταία χρόνια, πρωτίστως εξαιτίας των παρενεργειών της οικονομικής 

κρίσης στο εισόδημά τους, αρκετοί συμπολίτες μας αποποιούνται των δικαιωμάτων 

τους σε κληρονομιές περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων. Η πολλαπλή φορολογική επιβάρυνση 

εξηγεί το φαινόμενο αυτό. Οι ασφαλίσεις κληρονομιών (Endowment Insurance) αποτελούν 

ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα και μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε διέξοδο το 

πρόβλημα αυτό. 

 Συνεταίροι επιχειρήσεων, εάν αποφασίσουν να αποχωρήσουν από την κοινή επιχείρησή τους, 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ τους, εν σχέσει με θέματα μεταβίβασης 

των (συν)ιδιοκτησιακών τους μεριδίων. Η ασφάλιση (συν)ιδιοκτησιακών μεριδίων επιχειρήσεων 

(business insurance) και περιουσίας μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση και να αμβλύνει 

τις δυσκολίες αυτές.  

 H απρόοπτη αποχώρηση στελεχών στρατηγικής αξίας για την επιχείρηση, μπορεί να προκαλέσει 

κραδασμούς στη ροή των εργασιών της, κυρίως όταν η επιχείρηση είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους 

και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις επιχειρηματικές και διοικητικές ικανότητες των 

απρόοπτα αποχωρούντων στελεχών της. Πάλι, η ασφάλιση και οι ειδικές εφαρμογές της (key man 

insurance) μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική λύση για το πρόβλημα και να περιορίσουν τις 

επιπτώσεις του στην επιχείρηση και στον επιχειρηματία. 

   

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ασφαλίσεων Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών 

Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας διάρκειας τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών, 

παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον και είναι πραγματικά καινοτομική, αφού προτείνει ασφαλείς λύσεις σε 

ειδικά προβλήματα πολυάριθμων συμπολιτών μας, ιδιωτών και επιχειρηματιών, φυσικών προσώπων ή 

νομικών.  

Τα θέματα της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι τα εξής: 

α. Ειδικές Εφαρμογές της Ασφάλισης & Ευκαιρίες Αγοράς  

β. «Εργαλεία» Ασφαλίσεων Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας 

(Endowment, Business and Key Man Insurance)    

γ. Αξιολόγηση και Ανάληψη Σχετικών Ειδικών Κινδύνων   

δ. Προτεινόμενα Ασφαλιστικά Προγράμματα, Καλύψεις και Οφέλη 

ε. Νέες Τεχνολογίες Ασφάλισης   

στ. Φορολογικά και πραγματικά κίνητρα αγοράς ειδικών ασφαλίσεων 

ζ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών 

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των θεμάτων της Εκπαιδευτικής Ημερίδας, που είναι αναγκαία 

προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο τους κατά τρόπο συστηματικό, έμφαση θα δοθεί στην 

παρουσίαση επιλεγμένων case studies, προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής εμπέδωσης του θέματος, 

από το εκπαιδευτικό κοινό.  

 

 



 
 

 

Σε ποιους απευθύνεται 
 

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα απευθύνεται σε:  

 Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των 

Κλάδων Ζωής και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  στις 

ειδικές εφαρμογές ασφάλισης που πραγματεύεται η Εκπαιδευτική Ημερίδα.  

 Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν 

να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Κληρονομιών και 

(Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας. 
 

 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit 

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

αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων  Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών 

Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας. 

 Δικηγόρους και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 

 Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.  

 

Σκοπός Εκπαιδευτικής Ημερίδας  
 

Σκοπός της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  

Ασφαλίσεων Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων Επιχειρήσεων και Περιουσίας στο 

εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, 

των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η 

ανάπτυξη μεθόδων προβολής και πωλήσεών τους.  

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

Οι συμμετέχοντες στην Εκπαιδευτική Ημερίδα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και 

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 

Εισηγητής Εκπαιδευτικής Ημερίδας  

Εισηγητής της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι ο κος Τάσος Παγώνης, Μαθηματικός και Αναλογιστής, 

Πρόεδρος Δ.Σ. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Ελλάδος. Ο κος Παγώνης έχει μακρά ασφαλιστική 

εμπειρία και θητεία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει 

επισκέπτης καθηγητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και 

Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών. 

 

Κόστος Συμμετοχής 
 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €50  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή  
 

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €60  

 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €50 ανά συμμετοχή 
 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY 

 εξατομικευμένες συμμετοχές: €25  

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018. 

Η ανωτέρω Εκπαιδευτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 

106, 5ος όροφος). 
 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar  
Η διαδικτυακή παρακολούθηση της ημερίδας 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 

Η Ημερίδα 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 

Ε-mail:  eiasinfo@eias.gr 
 
Σας γνωρίζουμε ότι στην Εκπαιδευτική Ημερίδα Ασφαλίσεων Κληρονομιών και (Συν)ιδιοκτησιακών Μεριδίων 
Επιχειρήσεων και Περιουσίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 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   � 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: 

                                                 

   ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

με φυσική παρουσία                                                webinar 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

 ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

 ΤΗΛ.: 
 

ΕΜAIL: 
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