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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

στελέχη

Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε.
Προς:
Υπόψη:
Αριθμός Fax:
Αριθμός Τηλ

Από:
Τμήμα:
Αριθμός Τηλ:
Αριθμός Fax:
E-mail:

μας έχουν
εμπιστευθεί
για την
επιμόρφωση τους.
Μήπως ήρθε
η ώρα και

για εσάς;

ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΟΧΑΛΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
210 52 27 094, 210 52 84 325
210 52 00 104
matina.tsochali@oikonomotexniki.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
Εποπτικές & Διοικητικές
Ποσοτικές & Ποιοτικές
•
•
•
•

QRT
ORSA
SFCR
RSR

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δευτέρα
4
Τρίτη
5
17:00 - 21:00

Δεκεμβρίου
Δεκεμβρίου

ΣΚΟΠΟΣ

2017
2017

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ηρώ Κ. Καρανικόλα
Έχει σπουδάσει Στατιστική & Αναλογιστική Επιστήμη, με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών. Εργάζεται ως
αναλογιστής εδώ και 12 χρόνια και έχει συνεργαστεί τόσο με
συμβουλευτικές εταιρείες όσο και με ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έχει
ξεκινήσει την καριέρα της στην IΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ συνέχισε στην
Sigma Actuaries ως σύμβουλος αναλογιστής σε ασφαλιστικές εταιρείες
γενικών ασφαλίσεων στη Μέση Ανατολή ενώ ως το Σεπτέμβριο του 2014
κατείχε τη θέση της Επικεφαλής Αναλογιστή της KPMG Ελλάδος.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση κινδύνων, στην αναλογιστική,
στον έλεγχο ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενώ είναι γνώστρια το νέου
νομοθετικού Πλαισίου Solvency II, έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες
αποτίμησης παροχών προσωπικού IAS19R σε μεγάλες εμπορικές
επιχειρήσεις ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα εξαγορών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
πενταετία. Σήμερα είναι Executive Director & Consulting Actuary στη
RiAct Actuaries.
Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου
Web Site:

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα
είδη των αναφορών που παράγονται από τα
στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας είτε
προς τον Επόπτη είτε προς τη Διοίκηση. Θα
αναλυθεί η δομή κάθε εποπτικής έκθεσης και
το περιεχόμενο της σε συνάρτηση με το ισχύον
κανονιστικό
πλαίσιο.
Το
σεμινάριο
αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους
συμμετέχοντες για τον τρόπο με τον οποίο
πρέπει να παράγονται οι αναφορές, τη
συχνότητα και το περιεχόμενο τους ενώ
απώτερος σκοπός είναι να λαμβάνει η
Διοίκηση της εταιρείας πλήρεις και έγκυρες
αναφορές ώστε να λειτουργεί ορθότερα το
Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων της
ασφαλιστικής εταιρείας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη
των βασικών λειτουργιών, μέλη του
Διοικητικού συμβουλίου, στελέχη της
Οικονομικής Διεύθυνσης και του τμήματος
Reporting ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
που καλούνται να υποβάλλουν στη
διοίκηση της εταιρείας και στον Επόπτη,
τις εποπτικές αναφορές του Solvency II.

Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Fax: 210.5200122
Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982
Fax: 210.3218765
Πανεπιστημίου 58
Τηλ: 210.3305070
Fax: 210.3305071
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr
Email: matina.tsochali@oikonomotexniki.gr
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εποπτικές & διοικητικές αναφορές φερεγγυότητας ΙΙ
a. Εποπτικές
b. Διοικητικές
c. Εταιρική διακυβέρνηση
2. Εποπτικές αναφορές φερεγγυότητας ΙΙ
a. Εισαγωγή
b. Τύποι αναφορών
c. Είδη αναφορών
d. Συχνότητα υποβολής και προθεσμίες
3. Ποσοτικές αναφορές
a. Quantitative reporting templates (QRT)
b. Επεξήγηση τριμηνιαίων QRTs
c. Επεξήγηση ετήσιων QRTs
4. Ποιοτικές αναφορές
a. ORSA
b. SFCR
c. RSR
d. Κανονιστικό πλαίσιο
5. Δομή ORSA
6. Δομή SFCR
7. Δομή RSR
8. Πολιτική δημοσιοποιήσεων
9. Διοικητικές αναφορές
a. Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης (MIS System)
b. To MIS στη δομή της εταιρείας
c. Τμήματα που αναλύουν αναφορές

d. Παραδείγματα παραγόμενων αναφορών
e. Συχνότητα παραγωγής
f. Διαδικασία υποβολής στη διοίκηση
g. Οικονομικές καταστάσεις
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 450€ (10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ )
•
•
•
•
•

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ:
210/5227094 & fax: 210/5200104.
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
ΕΘΝΙΚΗ No 040 / 472898 - 08
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο
στο fax: 210/5200104).
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.
Η παρούσα επικοινωνία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας και στα πλαίσια της επί σειρά ετών ενημέρωση της επιχείρησής σας σχετικά με τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία μας. Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε ενημερωτικά fax για τις
επί σειρά ετών υπηρεσίες επιμόρφωσης που παρέχει σε στελέχη επιχειρήσεων. Αν παρόλα αυτά λάβατε το fax χωρίς να το ζητήσετε ή δεν επιθυμείτε
πλέον τις υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Για την άμεση διαγραφή σας, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email)
στο diagrafi@oikonomotexniki.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5284 300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam διότι διενεργείται σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2471/2006, Ν. 3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριμένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας μας και
σας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής.

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στο www.oikonomotexniki.gr&www.mfgroupoikonomotexniki.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΟΧΑΛΗ

