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Ν. Σμύρνη, 2/5/2019 

 

Αφορά: Εσπερίδα ΣΥΝΔΔΕ&L 

«Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων – Πρόληψη & διαχείριση ζημιών» 

 

Κυρίες & Κύριοι,  

Μία εσπερίδα διαφορετική, μία εσπερίδα που αφορά σε θέματα καθημερινής πρακτικής των 

εταιρειών – μελών του κλάδου διοργανώνει ο ΣΥΝΔΔΕ&L, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρες 

16:00-20:00 στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» του ΕΒΕΠ (Πλ. Λουδοβίκου 1, δίπλα στον 

σταθμό του ΗΣΑΠ). 

 

Η εσπερίδα μας με θέμα  

«Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων – Πρόληψη & διαχείριση ζημιών» 

απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των διαμεταφορικών αλλά και εμπορικών/ βιομηχανικών 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση ζημιών κατά την μεταφορά. 

 

Η θεματολογία της εσπερίδας μας θα αναπτυχθεί σε όλη την διαδικασία που ακολουθείται σε  

αντίστοιχες περιπτώσεις ενώ οι εξειδικευμένοι εισηγητές μας θα παρουσιάσουν βήμα- βήμα την 

τακτική και την διαδικασία που ο καθένας ακολουθεί προκειμένου να διευθετηθεί η κάθε 

περίπτωση. 

Στόχος μας μέσω πραγματικών περιστατικών να παρουσιαστούν τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μία ζημία εμπορευματικής μεταφοράς. 

 

Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ένας εξειδικευμένος νομικός – συνεργάτης ασφαλιστικών 

εταιρειών, ένας underwriter, ένας διακανονιστής και ένας πραγματογνώμονας θα συμμετέχουν 

στο ίδιο πάνελ και θα καταθέσουν ο καθένας τις εμπειρίες και τις γνώσεις του κυρίως τα σημεία 

στα οποία τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να προσέχουν και να λαμβάνουν υπόψη τους  
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τόσο για την ελαχιστοποίηση των ζημιών όσο και, κυρίως, για την καλύτερη επικοινωνία και 

διευθέτηση των θεμάτων μεταξύ μίας διαμεταφορικής / εμπορικής και μίας ασφαλιστικής 

επιχείρησης. 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και αναμένουμε και αναμένουμε 

συμπληρωμένη την φόρμα συμμετοχής, το αργότερο έως την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 

 

Το κόστος της συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:  

 Εταιρείες – μέλη ΣΥΝΔΔΕ&L : €35,00/ άτομο.  

 Εταιρείες – ΜΗ μέλη ΣΥΝΔΔΕ&L : €45,00/ άτομο.  

[Παρακαλούμε πολύ, το κόστος συμμετοχής να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΥΝΔΔΕ&L, 

κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία:  

ALPHA BANK 993 00 2320 000132 }} ΙΒΑΝ: GR 550 140 9930 99300 2320000 132 

Μετά την κατάθεση θα εκδοθεί σχετική απόδειξη είσπραξης, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών] 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

 

Εμμανουήλ Βιτσαράς   Νικόλαος Αργυρίδης 

Πρόεδρος Δ.Σ.    Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.  
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Προσωρινό πρόγραμμα 

Εσπερίδα ΣΥΝΔΔΕ&L 

 

«Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων – Πρόληψη & διαχείριση ζημιών» 

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 16:00-20:00 , Αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης», ΕΒΕΠ 

 

 

15.30 : 16.00,  Εγγραφές – Coffee Break 

 

Χαιρετισμοί – Έναρξη 

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ 

Εμμανουήλ Βιτσαράς, Πρόεδρος ΔΣ ΣΥΝΔΔΕ&L 

Συντονιστής Εκδήλωσης: 

Νικόλαος Καπασακαλίδης, Σύμβουλος Ασφαλίσεων INSURANCE PLUS 

 «Διαδικασίες ασφαλιστικής κάλυψης φορτίων» 

Ιωάννης Παντελίδης,  Νομικός Σύμβουλος – Συνεργάτης Ασφαλιστικών Εταιρειών  

 «Ανάληψη κινδύνων, όροι ασφαλιστικής κάλυψης»  

Θάνος Τριανταφύλλου τ. Πρόεδρος της Επιτροπής μεταφορών της ΕΑΕΕ, τεχνικός Διευθυντής 
ΝΝ Πρακτορειακή 

 
Coffee break 
 

 «Διαχείριση Ζημιών κλάδου μεταφορών» 

Αλίκη Ρουσάκη -  Προϊσταμένη Τμήματος Ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων, GROUPAMA 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 «Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα στην επέλευση ζημιάς» 

 Ιωάννης Γαλάνης – πραγματογνώμων, Pascal & Stratis S.A.  

 

Case studies από εταιρείες του κλάδου 
 
Υποβολή Ερωτημάτων, Διάλογος 
 
Συμπεράσματα 
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Εσπερίδα ΣΥΝΔΔΕ&L 

 

«Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων –  

Πρόληψη & διαχείριση ζημιών» 

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019,  16:00-20:00 – ΕΒΕΠ, αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» 

Παρακαλούμε για την απάντησή σας έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου  - 

 

Φόρμα Συμμετοχής 

 

Εταιρεία   

 

Συμμετέχοντες 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

Ερωτήσεις προς τους εισηγητές  

 

Κόστος της συμμετοχής:  

 Εταιρείες – μέλη ΣΥΝΔΔΕ&L : €35,00/ άτομο.  

 Εταιρείες – ΜΗ μέλη ΣΥΝΔΔΕ&L : €50,00/ άτομο.  

 

[Παρακαλούμε πολύ, το κόστος συμμετοχής να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του 
ΣΥΝΔΔΕ&L, κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία:  

ALPHA BANK 993 00 2320 000132 }} ΙΒΑΝ: GR 550 140 9930 99300 2320000 132 

Μετά την κατάθεση θα εκδοθεί σχετική απόδειξη είσπραξη, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών] 
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