
 
                        
                                                                                                                            Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019 

 

      Υπόψη Δ/ντων Συμβούλων & Γενικών Διευθυντών 

 

Kυρίες, Κύριοι, 
 
 

 

11ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INSURANCE EUROPE 
 

«Fast forward : the future of insurance » 
 

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Βουκουρέστι 

 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι το 11ο Διεθνές 
Συνέδριο της Insurance Europe. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
ασφαλιστικής αγοράς που θα συγκεντρώσει σημαντικές προσωπικότητες από το διεθνή 
ασφαλιστικό κλάδο. 
 
Το φετινό συνέδριο έχει θέμα: «Fast forward : the future of insurance». Χωρίζεται στα εξής μέρη : 
 
Α. Κεντρική ομιλία - To θέμα  θα ανακοινωθεί προσεχώς 
 

B. Συζήτηση με θέμα : Fast forward – a vision for the future 
 

Γ. Πάνελ με θέμα : Protecting sustainable societies  
 

Δ. Παράλληλες διαδραστικές θεματικές ενότητες που θα συμπληρώσουν τις κεντρικές ομιλίες και  
    τα πάνελ με τα εξής θέματα : 
 

 Financial education for the 21st century 
 Coping with changing natural catastrophes 
 On the attack – dealing with cyber crisis 

 

 

Αριθμ.  Πρωτ.: 215593/09/58 
Αριθμ. Φακ.:  077/039       
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. : 23185 
Προς τις Ασφαλιστικές  
Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης 
 
 



 

Ε.   Κεντρική ομιλία - To θέμα  θα ανακοινωθεί προσεχώς και 
ΣΤ. Πάνελ με θέμα : Making regulation fit for the future  
  
Μεταξύ των ομιλητών του φετινού συνεδρίου θα είναι ο κ.  Recaredo Arias, Πρόεδρος της Global 
Federation of Insurance Associations η κα Nathalie Berger, Προϊσταμένη Διοικητικής Μονάδας 
«Ασφάλειες και συντάξεις», DG FISMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Gabriel Bernardino, πρόεδρος της 
EIOPA  (European Insurance and Occupational Pensions Authority), o κ. Ευάγγελος Ουζούνης  
Επικεφαλής Μονάδας Ασφαλών Υποδομών & Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA),η κα Victoria Saporta, Πρόεδρος Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΙΑΙS (International Association of Insurance Supervisors), ο καθηγητής Karel Van 
Hulle, KU Leuven, Belgium και Goethe University Frankfurt, Germany κ.ά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο συνέδριο, με το κόστος αυτού και με 
την προθεσμία εγγραφής  μπορείτε να επισκεφτείτε  την ηλεκτρονική διεύθυνση : 
 

https://www.insuranceeurope.eu/11th-international-conference 
 
 

Υπενθυμίζεται ότι για τις εταιρίες μέλη των Ενώσεων μελών της Insurance Europe το κόστος 
εγγραφής  ανέρχεται στα 300 ευρώ. 
 
Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Οι 
διοργανωτές έχουν προ-κρατήσει συγκεκριμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο αυτό. 
Προκειμένου να εξασφαλίσετε τη διαμονή σας, παρακαλείσθε να φροντίσετε έγκαιρα για την 
κράτησή σας μέσω της προαναφερόμενης ιστοσελίδας του συνεδρίου στην οποία θα βρείτε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες.  
 
Επισυνάπτεται το σχέδιο προγράμματος του συνεδρίου το οποίο θα ενημερώνεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στην σχετική προαναφερόμενη ιστοσελίδα.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 

Μαργαρίτα Αντωνάκη 
Γενική Διευθύντρια 
 
 
Συνημ.: Πρόγραμμα Συνεδρίου 
 
 

  

/ΕΠ 

https://www.insuranceeurope.eu/11th-international-conference


Thursday, 23 May 2019

11th International Conference: “Fast forward: the future of insurance”

8h00 I Registration opens

MORNING SESSION

9h00 I Welcome, opening remarks and keynote speech

10h00 I Dialogue: Fast forward — a vision for the future

10h45 I Coffee break sponsored by  

11h15 I Panel debate

Protecting sustainable societies

12h30 I Lunch

AFTERNOON SESSION

13h45 I BREAK-OUT SESSIONS

Session 1 | Financial education for the 21st century  

Session 2 | Coping with changing natural catastrophes  

Session 3 | On the attack — dealing with cyber risks  

14h45 I Coffee break sponsored by  

15h15 I Keynote speech

15h30 I Panel debate

Making regulation fit for the future

17h00 I UNSAR 25th anniversary networking cocktail  


