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Solvency II  
Αναλύοντας το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας για τις Ασφαλιστικές 

Εταιρίες 
 
 
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.  
 
 
Τι θα διδαχτεί  
 
 Εισαγωγή στην Οδηγία: Η διασύνδεση των 

νομικών κειμένων 
 Διαχείριση κινδύνων και το Solvency II 
 Διαχείριση κινδύνων από τη θεωρία στη πράξη 
 Εταιρική Κουλτούρα κινδύνου 
 Οι προκλήσεις το νέου πλαισίου κατά την 

εφαρμογή 
 

 
Λεπτομέρειες Σεμιναρίου  
 
Ημερομηνία: 13 Μαΐου Λευκωσία 
Ώρα: 09:00 – 17:00 
Διάρκεια: 7 ώρες / CPD units  
Γλώσσα: Ελληνικά  
Κόστος: €155 + ΦΠΑ 
 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
 
Σε στελέχη του ασφαλιστικού/ αντασφαλιστικού 
κλάδου (ΔΣ, Διευθυντές Τμημάτων, Στελέχη, 
συμβούλους, επαγγελματίες του κλάδου, κλπ) που 
θα ήθελαν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις αλλά και 
τις επιπτώσεις του νέου πλαισίου. 

 
 
Κύρια χαρακτηριστικά 
 
Το Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ ) είναι η νέα 
κοινοτική οδηγία που ρυθμίζει τις απαιτήσεις 
κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και τέθηκε 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. 
 
Εκπαιδευτής: Μυρτώ Χαμπάκη   
 

Η Μυρτώ Χαμπάκη σπούδασε οικονομικά στο 
πανεπιστήμιο του Leicester από όπου πήρε και το 
μεταπτυχιακό της στις Ευρωπαϊκές και 
Ομοσπονδιακές Σπουδές. Τα τελευταία 20 χρόνια 
εργάστηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης στον 
ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα : στην Deloitte 
Ελλάδος , στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, και στην 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος . Στη 
παρούσα φάση εργάζεται ως Senior Manager στα 
Risk Management Services της Sol Consulting. 
Διδάσκει εξειδικευμένα σεμινάρια σε στελέχη, 
αρθρογραφεί συστηματικά στον κλαδικό τύπο ενώ 
διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την προσαρμογή της Οδηγίας 
Solvency II στο Ελληνικό δίκαιο. Πρόσφατα 
κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο " Solvency II - Η 
μεγάλη εικόνα" από τις εκδόσεις Insurance 
Innovation  - 
http://www.solvencybook.gr/index.html  
 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, ή αν επιθυμείτε να φέρετε αυτό ή άλλο θέμα στον οργανισμό σας 
σε μια ως εσωτερικό πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22274470 ή με ήμειλ 
στο info@eimf.eu. Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίων μας, παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας www.eimf.eu  
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