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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Financial Managers, Reporting Managers, Internal
Audit Managers, Risk Managers

Το σεμινάριο
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση
των βασικών αρχών της διαχείρισης του επιχειρηματι -
κού κινδύνου και η διεύρυνση των γνώσεων για όλους
τους σημαντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.  Παράλληλα παρουσιάζονται σύγχρονα
εργαλεία και πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένου και των εναλλακτικών μορφών
μεταφοράς κινδύνων σε συνδυασμό με όλα τα τρέχοντα
θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε εποχή οικονομικής
ύφεσης σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, τον
έλεγχο και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης.
Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχετικά και
με τα τρία επίπεδα της οδηγίας Φερεγγυότητας ΙΙ που
στόχο έχει την κατανόηση των επιπτώσεων της
διαχείρισης των κινδύνων στο νέο πλαίσιο
Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
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Overview of International Insurance Markets And
Strategy 

Enterprise Risk Management (ERM)
• Sources of risk and  risk management process
• Risk governance and value creation
• Identifying and mapping risk exposures, choosing risk

measures and risk modelling
• How firms lose and recapture value
• Optimal firm capital structure under leverage and

uncertainty 
• Designing debt and equity to manage risk on-balance

sheet 

Solvency II Capital and Reporting Requirements
• Pillar 1: The Financial Resources Needed to be

Considered Solvent 
• Pillar 2 and the Supervisory Review Process 
• Pillar 3 and the Disclosure Requirements 
• Rules Relating to the Valuation of Assets and Liabilities 
• Solvency Capital Requirement 
• Case Studies  

Alternative Risk Transfer (ART)
• Risk Financing 
• Captive Insurance
• Insurance Securitization 
• Financial Reinsurance
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