
Εισηγητής 
Χρίστος Βωνιάτης

Σκοπός Κατάρτισης

Στόχοι Κατάρτισης

Η ασφαλιστική βιομηχανία ρυθμίζεται από ένα νομικό πλαίσιο που 
γίνεται όλο και πιο αυστηρό.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους 
τις βασικές γνώσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό δίκαιο που 
εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο με εξαίρεση τους νόμους περί 
υποχρεωτικών ασφαλίσεων για τους οποίους γίνεται εκτεταμένη 
αναφορά σε άλλα εκπαιδευτικά (προϊοντικά) προγράμματα.

Ο κ. Βωνιάτης είναι ανεξάρτητος πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής και νομικός σύμβουλος. Εργάστηκε από 
το 1996 μέχρι πρόσφατα σε διάφορες ασφαλιστικές 
εταιρείες στις ακόλουθες θέσεις:
• Διευθυντής Πωλήσεων
• Υπεύθυνος Αιτιάσεων
• Underwring & Operaons Manager
•• Διευθυντής Λάρνακας – Αμμοχώστου
• Υπεύθυνος Απαιτήσεων
• Business Development Officer
• Sales Officer
Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού 
πιστοποιητικού στο ασφαλιστικό δίκαιο από το
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Σε ποιους απευθύνεται

Διάρκεια: 10 ώρες – δύο μέρες
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Φλωρίνης 8, 
        Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνίες - Ώρες διεξαγωγής: 
        23 Σεπτεμβρίου 2019, 08:15 - 16:00 
            24 Σεπτεμβρίου 2019, 08:15 - 13:00

Δικαίωμα συμμετοχής €210,00    
 Επιχορήγηση από ΑνΑΔ €168,00     

Πληρωτέο ποσό (καθαρό κόστος) €42,00

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεχτές 
μέχρι την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. 
Για δηλώσεις συμμετοχής και οδηγίες για πληρωμή: 
hps://bit.ly/2MtyUlA (αντιγράψτε τον σύνδεσμο στο browser σας).
Σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων, διατηρείται το 
δικαίωμα αναβολής του προγράμματος. Στο δικαίωμα συμμετοχής 
περιπεριλαμβάνονται γεύμα, διάλειμμα για καφέ και υλικό σχετικό με το πρόγραμμα.

• Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
• Διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών
• Δικηγόροι
• Άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα 
   ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να:

• Κατανοήσουν την βαρύτητα των διάφορων νομικών πράξεων   
 της Ε.Ε
• Γνωρίσουν πιο εκτεταμένα τις σχετικές νομοθεσίες
• Αφομοιώσουν τις νομικές πτυχές της ασφάλισης κατά την    
 άσκηση των καθηκόντων τους
•• Αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης       
 πελατών
• Υιοθετούν μία πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην επίλυση   
 προβλημάτων

Νομικές Πτυχές 
της Ασφάλισης
Γενικού Κλάδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

School of  Law, UCLan Cyprus



Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε στο lawacademy@uclancyprus.ac.cy. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας και άλλα πρακτικά ζητήματα, 
παρακαλώ επικοινωνήστε στο 24694097. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 99474556.

Περιεχόμενο
Προγράμματος
Πρώτη ημέρα

- Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων                                    
- Διαδρομή του προγράμματος                                                                     
- Σύντομη επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ νομοθεσιών
 και νομικών πράξεων της Ε.Ε

Ενότητα 1 - Εισαγωγή

- Περίληψη των βασικών διατάξεων της νομοθεσίας                                  
- Η πρόσφατη αντικατάσταση του Μέρους VIII                                 

Ενότητα 2 - Ο περί Ασφαλιστικών & 
Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμος

Διάλειμμα

- Το πνεύμα του νόμου και ο συσχετισμός του με την 
 ασφάλιση
- Οι 6 νομικές βάσεις νομιμοποίησης της επεξεργασίας 
 προσωπικών δεδομένων                                  
- Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και το ποινικό μητρώο
- Η εφαρμογή του νόμου στην καθημερινότητα μας

Ενότητα 3 - Ο περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων Νόμος (GDPR)

- Οι διαφορές μεταξύ της απλής σύμβασης και της 
 ασφαλιστικής σύμβασης
- Ερμηνείες βασικών όρων συμβατικού δικαίου
- Παραπλανητική ή ψευδής δήλωση και απόκρυψη 
 ουσιώδους γεγονότος
- Απουσία ασφαλιστικού συμφέροντος και η αρχή του 
  privity of contract                                  
- Εκπλήρωση των συμβάσεων: οι υποχρεώσεις του 
 ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής

Ενότητα 4 - Ο περί Συμβάσεων Νόμος και 
το Ασφαλιστικό Δίκαιο 

Μεσημεριανό γεύμα

- Ουσιώδεις όροι και εγγυητικές διαβεβαιώσεις 
 (condions and warranes)
- Εξυπακουόμενοι και σιωπηροί όροι (implied terms)

Ενότητα 5 - Ο περί Πώλησης Αγαθών 
Νόμος και το Ασφαλιστικό Δίκαιο

Διάλειμμα

- Συμπεράσματα
- Διαγνωστική εξέταση
- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Ενότητα 7 - Ανατροφοδότηση

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο 
τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν 
την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης 
του Προγράμματος για σκοπούς CPD (Διανομή 
Ασφαλιστικών Προϊόντων) (10 ώρες CPD).

Δεύτερη ημέρα

- Οι 3 προϋποθέσεις για την σύσταση της αμέλειας για 
 τον καθορισμό της ευθύνης

- Ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ ασφαλισμένου/ων 
 και θύματος (ή/και άλλων μερών)
- Υπολογισμοί αποζημιώσεων
- Παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων

Ενότητα 6 - Γενικές Αρχές της Αμέλειας


