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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους
συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο τις
απαιτήσεις της σχετικής τεκμηρίωσης αναφορικά με
την κανονιστική συμμόρφωση της κεφαλαιακής
επάρκειας των ασφαλιστικών εταιριών (Solvency II). Το
σεμινάριο εστιάζει στα πληροφοριακά συστήματα, στα
δεδομένα και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε
να υποβληθούν αξιόπιστα και πλήρη δεδομένα προς τις
εποπτικές αρχές. 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στη
διάρκεια του σεμιναρίου θα εστιάσουμε στις απαιτήσεις
& τα θέματα που προκύπτουν για την ασφαλιστική
αγορά με την υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
κεφαλαιακής επάρκειας (Solvency II).

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν θέματα επιλογής
πληροφοριακών συστημάτων, οργάνωση ομάδας και
εκτίμηση υλοποίησης, και θα αναλυθούν προβλήματα
και θέματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες περιοχές
(ποιότητα δεδομένων, υπολογισμός κινδύνων, QRTs). 

Πληροφοριακά Συστήματα και Υλοποίηση
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Solvency II) για τον

Ασφαλιστικό Κλάδο
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα
μάθουν:

• Solvency II (Pillar I – II – III) 

• Αυτοματοποίηση Υπολογισμού Κινδύνων (Pillar I)

• Προϋπολογισμός & Υπολογισμός Εποπτικών Κεφαλαίων
(Pillar II – FLAOR/ORSA) 

• Αυτοματοποίηση δημιουργίας πληροφοριακών
καταστάσεων (QRTs, XBRL)  

• Ανάλυση Υφιστάμενης δομής Πληροφοριακών
Συστημάτων & σχεδιασμός νέων διαδικασιών

• Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος 

• Οργάνωση Έργου υλοποίησης κεφαλαιακής επάρκειας

• Case study: Επιτυχής Υλοποίηση Έργου Solvency II σε
ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό 
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