ΝΕΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ & ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΡΤΙΩΝ & ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
•
•
•
•

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τετάρτη
Πέµπτη
16:00 – 21:00

17
18

Απριλίου
Απριλίου

ΣΚΟΠΟΣ
2019
2019

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 – ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Πτυχιούχος του Οικονοµικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Έχει κάνει
µεταπτυχιακές σπουδές στη Γερµανία σαν υπότροφος της αντασφαλιστικής
εταιρείας Munich Re, σε θέµατα ασφάλισης – αντασφάλισης, οργάνωσης,
ελέγχου και λειτουργίας εταιρειών. ∆ιετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής, Τεχνικός
∆ιευθυντής και ∆ιευθυντής Κλάδων στην Εµπορική Ασφαλιστική (νυν AXA),
Interamerican, ΑΟΝ International Insurance & Reinsurance Brokers, Bupa
International, General Union.
Έχει ασχοληθεί µε ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές δραστηριότητες [ανάληψη κινδύνων, ανταγωνισµός, διαχείριση
και διακανονισµό αποζηµιώσεων, έρευνα αγοράς, δηµιουργία ασφαλιστικών
προγραµµάτων και καλύψεων], διαχείριση κεφαλαίων, εσωτερικό οικονοµικό
έλεγχο, σχεδιασµό, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων, εκπαίδευση
στελεχών επιχειρήσεων, εκπαίδευση πωλητών, πωλήσεις, marketing και real
estate, στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και τη
Τουρκία. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια και έχει υπάρξει εισηγητής σεµιναρίων
των πιο πάνω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία,
Η.Π.Α. και Μάλτα. Είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και του
Συνδέσµου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Οµίλου
Web Site:

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η κατανόηση και
γνώση της ασφάλισης µεταφοράς των φορτίων.
Ποίο ειδικά θα παρουσιάσει:
 µε ποιόν τρόπο µπορούν να ασφαλιστούν τα
φορτία που µεταφέρονται και ποιος είναι ο
καλύτερος.
 πως µπορούµε µε το λιγότερο κόστος
ασφαλίστρων να έχουµε τις καλύτερες
ασφαλιστικές παροχές.
 ποιες είναι οι πληροφορίες που χρειάζεται µια
ασφάλιση.
 ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την
προστασία των φορτίων.
 ποια στοιχεία πρέπει να δοθούν σε
περίπτωση ζηµιάς και πως γίνεται η
διαχείρισή της.
 ποια είναι η διαδικασία αποζηµίωσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεµινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά
στελέχη επιχειρήσεων, εµπορικούς διευθυντές,
διευθυντές παραγωγής και αποθηκών, στελέχη
εταιρειών µεταφορών, καθώς και σε στελέχη
επιχειρήσεων των οποίων το επαγγελµατικό
τους αντικείµενο είναι η εξασφάλιση των
φορτίων της επιχείρησης, είτε προς τους
πελάτες τους, είτε από τους προµηθευτές τους.

Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.3219665
Πανεπιστηµίου 58
Τηλ: 210.3305070
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr

Fax: 210.5200122
Fax: 210.3218765
Fax: 210.3305071

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Εµπορεύµατα

•

Τύποι ασφαλιστηρίων συµβολαίων

•

Κατηγορίες

•

Παράγοντες ασφάλισης

•

Συσκευασίες

•

Τρόποι µεταφοράς

•

Πρόληψη κινδύνου

4. Ζηµιά & αποζηµίωση

2. Aσφάλισης εµπορευµάτων & διαµεταφορέα

•

∆ήλωση ζηµιάς

•

∆ιαδικασίες

•

Καταβολή αποζηµίωσης

5. Παραδείγµατα

•

Τρόποι ασφάλισης

•

Αντικείµενο ασφάλισης

•

Ασφάλισης

•

Αρχές ασφάλισης

•

Ζηµιών

•

Ασφαλιστικές καλύψεις

•

Αποζηµιώσεων

3. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο

6. Χρησιµότητα της ασφάλισης µεταφοράς

•

Προϋποθέσεις ασφάλισης

φορτίων

•

Όροι ασφάλισης

Ανάλυση των πλεονεκτηµάτων της ασφάλισης

•

Ασφαλιστικές καλύψεις

και της οικονοµικής χρησιµότητάς της για την

•

Εξαιρέσεις

εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία της

•

Στοιχεία ασφαλιστηρίου συµβολαίου

επιχείρησης.

•

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στα τηλ:
210/5200106, 210-5284328.
Το σεµινάριο µπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία µας αναλαµβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες
επιδότησης και αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στο Λογαριασµό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-232000-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε µέχρι και 10 ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το
καταθετήριο στο fax: 210/5222264 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακές
ανάγκες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (12 Εκπαιδευτικές Ώρες)
•
•

•
•
•

Τα επιµορφωτικά µας προγράµµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το παρόν, αποστέλλονται στην επιχείρησή σας στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας µας και της
συνεχούς ενηµέρωσής σας, µε σκοπό την έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα σεµιναρίου, που ενδιαφέρει τα στελέχη σας. Αν, παρά
ταύτα, η εταιρεία σας δεν επιθυµεί πλέον την ενηµέρωση αυτή, παρακαλούµε να µας αποστείλετε
ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail)
στην διεύθυνση
diagrafi@oikonomotexniki.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς, τηλ. 210 5284300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam, διότι διενεργείται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2741/2006, Ν.3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας µας και σας παρέχεται η
δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής µας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛH

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Γ Ι Α ΤΗ Ν ΑΣ Φ ΑΛ Ι Σ Η Μ Ε Τ ΑΦΟ Ρ ΑΣ ΦΟ Ρ ΤΙ Ω Ν & ∆ Ι ΑΜ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Α
17, 18/4/2019, 16:00-21:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.

ΤΗΛ.

FAX

E-MAIL
MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(συµπληρώνεται µετά την κατάθεση)_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κιν.τηλ .
(χρήση σε
Λοιπά αναγκαία
Τηλ.εργασίας
περίπτωση
στοιχεία
ανάγκης)
(οργανική θέση κ.ά.)

Παρατηρήσεις

1.
2.
3.
4.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. …………………….……
ONOΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ…………………………………………… ΤΗΛ. ……………..……

Υπογραφή : ………………………………………. Ηµεροµηνία:………………………………………….

ΕΠ/∆∆Π-75-01/01

Εκδ./Αναθ. :1.0

