Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Νοεμβρίου 2018
Διήμερα Σεμινάρια Τομέα Α – Προϊοντικής Κατάρτισης – Α1 «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας»
•

•

•

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική διενεργεί προϊοντικά σεμινάρια τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα για την επανεκπαίδευση
και επαναπιστοποίηση των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το έτος 2018 από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που έχουν σύμβαση συνεργασίας με την AXA
Ασφαλιστική καθώς και στους Υπαλλήλους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής.
Ακολουθούν πληροφορίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής, τους εισηγητές,
τους χώρους διεξαγωγής, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής ανά Δίκτυο Συνεργατών.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ήμερων Σεμιναρίων «Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας»:
1η ημέρα
Ενότητες / Μαθήματα

Διάρκεια / Ώρες*

Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής

3

Αποταμιευτικά-Επενδυτικά Προγράμματα

3

2η ημέρα
Ενότητες / Μαθήματα

Διάρκεια / Ώρες*

Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας

3

Ομαδικές Ασφαλίσεις

2

Διάλειμμα

0,5

Τεστ Κατανόησης (Εξέταση)

1

Σύνολο ωρών Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης: 11

- Η σειρά των μαθημάτων του Σεμιναρίου ενδέχεται να αλλάξει εντός του 2ημέρου, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
- Οι ώρες που αναγράφονται ανά μάθημα, είναι οι ελάχιστες προβλεπόμενες. Ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων
η διάρκεια κάθε μαθήματος ενδέχεται να διευρυνθεί πέραν του προβλεπόμενου χρόνου.
- Η παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων ωρών και των 2 ημερών του σεμιναρίου και η επιτυχής ολοκλήρωση του Τεστ
Κατανόησης, είναι υποχρεωτικά για τη λήψη Βεβαίωσης Περαίωσης του σεμιναρίου.
Ώρες διεξαγωγής
1η ημέρα*:
- Προσέλευση ώρα 9:00 π.μ. και συμπλήρωση παρουσιολογίου.
- Ώρες διεξαγωγής: 09:30-15:30.
2η ημέρα*:
- Προσέλευση ώρα 09:30 π.μ. και συμπλήρωση παρουσιολογίου.
- Ώρες διεξαγωγής: 9:30-14:30
- Διάλειμμα: 14:30-15:00
- Τεστ κατανόησης: 15:00-16:00

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι στελέχη της Εταιρείας με πολύχρονη εμπειρία:
Ονοματεπώνυμο

Θέση

Μάρτης Σταύρος

Τμήμα Εκτίμησης Κινδύνου Κλάδου Ζωής

Ντότσια Δήμητρα

Διεύθυνση Marketing

Πιταούλης Γεώργιος

Διεύθυνση Πωλήσεων Μεσιτων και Πρακτόρων

Φωκάς Γιώργος

Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Πωλήσεων

•

•

Το υλικό του σεμιναρίου αποτελείται από Παρουσιάσεις, Εγχειρίδια και Όρους και υπάρχει διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή, στη διαδικτυακή πλατφόρμα ασφαλιστικών συνεργατών και υπάλληλων της AXA Ασφαλιστικής.
Με την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο, θα τους αποστέλλεται μήνυμα για την αξιοποίηση του πιο
πάνω σχετικού με το σεμινάριο υλικού.

Τόπος & χώρος διεξαγωγής:
Αθήνα: Μιχαλακοπούλου 48, αίθουσες εκπαίδευσης 2ου ορόφου, Κεντρικών Γραφείων
AXA Ασφαλιστικής

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής

Δίκτυο Συνεργατών

Περιοχή

8-9.11.2018

Υπάλληλοι ΑΧΑ Ασφαλιστικής

Αθήνα

