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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ή δύο ημέρες - 8 ή 16 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου όλων των
τμημάτων.

Το σεμινάριο
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι  η σφαιρική
και ολοκληρωμένη επιμόρφωση επί των απαιτήσεων
της Οδηγίας Solvency II, σε ποιοτικό και σε ποιοτικό
επίπεδο καθώς και σε επίπεδο αναφορών και
διαφάνειας. 

Το Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ ) είναι η νέα κοινοτική
οδηγία που ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής
επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα
τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2016. Η Οδηγία
θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων σε όλα τα κράτη – μέλη της
Ε.Ε., υιοθετώντας τεχνικές διαχείρισης κινδύνων,
εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, οι οποίες
κρίνονται πλέον απαραίτητες για την  ορθή λειτουργία
της ασφαλιστικής αγοράς και την προστασία του
καταναλωτή εντός του σύγχρονου και ιδιαίτερα
πολύπλοκου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Solvency II - Αναλύοντας το νέο πλαίσιο
φερεγγυότητας για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

Εισαγωγή στην Οδηγία: Η διασύνδεση των νομικών
κειμένων των τεσσάρων επιπέδων της διαδικασίας
Λαμφαλουσί και η σκοπιμότητα τους:
• Οδηγία 
• Μέτρα Εφαρμογής 
• Τεχνικές Προδιαγραφές  
• Κατευθυντήριες Γραμμές
• Προσαρμογή της Οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία -

Σχέδιο Νόμου 

Διαχείριση κινδύνων και το Solvency II 
• Πως ορίζεται ο κίνδυνος; Πως ορίζεται η φερεγγυότητα;
• Αξία σε κίνδυνο - Value at risk (VaR) 
• Οι βασικές "αρχές" στο Solvency II 
• Πως ορίζεται το Οικονομικό Κεφάλαιο ; (Ελάχιστη

Κεφαλαιακή Απαίτηση και Κεφαλαιακή Απαίτηση
Φερεγγυότητας - MCR,SCR) 

• Μοντέλα υπολογισμού των κινδύνων στο Solvency II:
Risk Modelling 

• Οικονομικός Ισολογισμός στο Solvency II 

Διαχείριση κινδύνων από τη θεωρία στη πράξη 
• Crash Test : Solvency I vs Solvency II; 
• To Solvency II στο Διοικητικό Συμβούλιο; 
• Πρώτος Πυλώνας : H μεγάλη εικόνα των ποσοτικών

απαιτήσεων του Solvency II 
• Δεύτερος Πυλώνας: Η μεγάλη εικόνα των ποιοτικών

απαιτήσεων του Solvency II 
• Τρίτος Πυλώνας: H μεγάλη εικόνα των απαιτήσεων για

την δημοσιοποίηση και τη διαφάνεια (Εποπτικές
Καταστάσεις και Καταστάσεις για σκοπούς διαφάνειας)

• (Θα εξεταστούν: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, Επενδύσεις,
Τεχνικές Προβλέψεις, Απαιτήσεις Δεδομένων, Ίδια
Κεφάλαια, Εταιρική Διακυβέρνηση, Εσωτερικός
Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαφάνεια και
Δημοσιοποίηση, Εποπτική διαδικασία)

Εταιρική Κουλτούρα κινδύνου
• Κουλτούρα κινδύνου στη σύγχρονη οικονομική ιστορία 
• Δημιουργώντας την κουλτούρα κινδύνου 
• Το Solvency II σε ατομικό επίπεδο 
• Εργαλεία διαμόρφωσης της εταιρικής κουλτούρας

κινδύνου

Οι προκλήσεις το νέου πλαισίου κατά την εφαρμογή 
• Στο σύνολο της εφαρμογής
• Στην ιδιαιτερότητα της Ελλάδας υπό την παρούσα

οικονομική συγκυρία
• Στη στρατηγική οπτική της εφαρμογής (σε επίπεδο Δ.Σ) 
• Στη διαμεσολάβηση και τα κανάλια διανομής 
• Στα ασφαλιστικά προϊόντα


