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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in
FINANCIAL INVESTMENT ADVICE
Τρίτη 15, Πέμπτη 17, Τρίτη 22, Πέμπτη 24,
Τρίτη 29 & Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, 16:00 – 19:20
Το
Ελληνικό
Ινστιτούτο
Ασφαλιστικών
Σπουδών
παρουσιάζει
το
νέο
ολοκληρωμένο
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
Χρηματοοικονομικής
και
Επενδυτικής
Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in
FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, σε μία περίοδο
κατά την οποία οι γνώσεις και οι εμπειρίες που
προσφέρει, μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ευρύτερων οικονομικών αναγκών και
προσδοκιών του πελατειακού μας κοινού, που ως εκ των παρενεργειών της οικονομικής κρίσης αισθάνεται
«παγιδευμένο» σε αρκετά οικονομικά αδιέξοδα ή διλήμματα. Επομένως, το εν λόγω Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα, απευθυνόμενο πρωτίστως σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματικά «εργαλεία» Χρηματοοικονομικής και
Επενδυτικής Συμβουλευτικής, ικανά να συμβάλλουν στη διεξοδική αντιμετώπιση των οικονομικών
προβληματισμών και των ανησυχιών των συμπολιτών μας.
Περιγραφή και Θεματολογία
Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της
αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των
οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.
Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και ο περιορισμός της ρευστότητας της
οικονομίας μας, αφήνουν το «αποτύπωμά» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας
και στον τρόπο ζωής μας. Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και
δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική
μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας
απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας.
 Ποιες λύσεις και διεξόδους έχουμε, εν μέσω της οικονομικής κρίσης;
 Ποιες είναι οι επιλογές μας και οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες που μπορούμε να
αναλάβουμε;
 Ποιες μπορεί να είναι οι πιο αποδοτικές επενδύσεις σήμερα;
 Πώς μπορούμε να κερδίσουμε πολλά χρήματα, επενδύοντας κατάλληλα;
 Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματά μας;
 Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε περίσσευμα;
 Πόση σύνταξη θα λάβουμε και πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες που
προβλέπεται να υποστούμε;
 Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε ως επαγγελματίες και πραγματικά οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες μας να είναι περιζήτητες;
 Πώς μπορούμε να καλύπτουμε το σύνολο των οικονομικών αναγκών των πελατών μας;
 Πώς μπορούμε να επιλέγουμε τις καταλληλότερες οικονομικές λύσεις υπέρ των πελατών μας;
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
INSURANCE INSTITUTE OF GREECE
(+30) 210.92.19.660/684,

Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα
106 Syngrou Avenue, 117 41 Athens, Greece
(+30) 210.92.19.917,

eiasinfo@eias.gr

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχολούν, είτε έχουμε χρήματα, πολλά ή λίγα, είτε
όχι. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις μέσα σε ένα
πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν πρόκληση υψηλού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το
συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και ο επιτυχημένος συνδυασμός
αποταμιευτικών και επενδυτικών «εργαλείων», είναι απολύτως απαραίτητος για την ευημερία των
πολιτών. Επομένως, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμβουλευτικών μας
ικανοτήτων, είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Η αποταμίευση και η επένδυση, αν και αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά συστατικά της ευημερίας μας,
προϋποθέτουν άριστες γνώσεις, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, όμως, τα ποσοστά
χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη Χώρα μας παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Η
ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αποφάσεις που
λαμβάνουμε σήμερα, συνεπώς η άρτια οικονομική μας κατάρτιση κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί
νευραλγικό παράγοντα λήψης σωστών οικονομικών αποφάσεων. Διανύοντας όμως την εποχή της
άφθονης πληροφορίας, η ποιότητα και η επαγγελματική επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, είναι
τα κρίσιμα συστατικά για ένα ευτυχές τελικό αποτέλεσμα.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής, EIAS CERTIFIED
SPECIALIST IN FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία, μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα
υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και
απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν, ενώ ισχυροποιεί
πολύ τη συμβουλευτική μας ικανότητα και μας καταξιώνει ως άριστους επαγγελματίες και Στελέχη της
Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:
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Αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια και κανόνες λειτουργίας

Επενδυτικές γνώσεις υψηλού ενδιαφέροντος
Δομή και οργάνωση
συναλλάγματος)

αγορών

χρήματος

και

κεφαλαίου

(χρηματαγορές,

κεφαλαιαγορές,

αγορές

Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων
Απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων
Προϊόντα σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων, προϊόντα forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνων
διαμέσου παράγωγων προϊόντων)
Ασφαλιστική σύμβαση Προϊόντων Unit Linked (έννοια, διακρίσεις κ.λπ.)
Υποχρεώσεις Διαμεσολαβητών και Ασφαλιστικών Εταιρειών για την εν γένει ενημέρωση των πελατών τους
Κώδικας δεοντολογίας και πλαίσιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Συλλογικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Επενδυτικό profile και χαρτοφυλάκια, συμπεριφορικά υπόβαθρα και παραδείγματα
Οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων υπό το πρίσμα της οδηγίας MifiD2
Ο Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και η σημασία του κύκλου ζωής
Βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών
Η Αξία της Χρηματοοικονομικής και Επενδυτικής Συμβουλευτικής
Επενδυτική Συμβουλευτική και Εμπιστοσύνη
Τμηματοποίηση Αγοράς και Επενδυτική Συμβουλευτική
Διαμόρφωση Αποτελεσματικών Χαρτοφυλακίων σε εναλλακτικά επενδυτικά περιβάλλοντα διαφορετικών
συνθηκών

 Τα Διδάγματα των “Αγορών”
 Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίων με βάση την Ανάλυση Αναγκών και προσδοκιών των Πελατών
 10 Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες Επενδύσεις

 Θεσμικές Αλλαγές και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Επίκεντρο του Ενδιαφέροντος
 Το Μέλλον της Επενδυτικής Συμβουλευτικής στην Ελλάδα
 Επίκαιρα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. κρυπτονομίσματα κ.ο.κ.)
Επιπλέον των προαναφερόμενων θεμάτων, το θεματολόγιο του Προγράμματος εμπλουτίζουν
επίκαιρες αναφορές στα PRIIPs, στα Personal & Global Data Protection και στις προβλέψεις
της Οδηγίας IDD, σε σχέση με το πεδίο ανάπτυξης Συμβουλευτικής.
Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων οργάνωσης και ανάπτυξης δομημένων μοντέλων
χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα
θεματικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε
επιλεγμένα συμπεριφορικά πρότυπα, case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας,
ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το
συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, καθώς και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που
επιθυμούν να αποκτήσουν συστηματική, χρηματοοικονομική και επενδυτική τεχνογνωσία, ικανή να
ισχυροποιήσει την αντίστοιχη επαγγελματική και συμβουλευτική τους υποδομή.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους των Κλάδων Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων των
Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να
αποκτήσουν οργανωμένη χρηματοοικονομική τεχνογνωσία και να εξειδικευτούν στο περιβάλλον και
τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής.
 Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να
βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις και
προϊοντικές προτάσεις, προς τον σκοπό της ακόμη πιο αποδοτικής άσκησης των καθηκόντων τους.
 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων,
Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων),
που διαβλέπουν αποταμιευτικές και επενδυτικές ευκαιρίες της Ελληνικής και της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και επιθυμούν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις ή καλύψεις υπέρ των
πελατών τους, κατά τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο. Επιπλέον, σε όσους Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους, εν όψει των εξετάσεων
Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης Δ΄ και Ε΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 Λογιστές, Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και
επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών
τους.
 Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές
οικονομικές αποφάσεις προς όφελός τους.
Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:
 Αντίληψη του περίπλοκου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, των δυναμικών αγορών χρήματος και
κεφαλαίου, των θεσμών τους και των απλών έως εξειδικευμένων προϊόντων τους.
 Εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και την πολυπαραγοντική ή πολυπροϊοντική
διάρθρωσή τους.
 Κατανόηση της σπουδαιότητας, αλλά και του τρόπου συγκρότησης αποτελεσματικών επενδυτικών
χαρτοφυλακίων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης εγχώριων και διεθνών ευκαιριών και καταστάσεων.
 Συστηματική γνωριμία με τον Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό (Financial Planning) και τη
σημασία του στην κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών, καθώς και της
εφαρμογής του στο περιβάλλον εμπεριστατωμένων προτάσεων χρηματοοικονομικής και επενδυτικής
συμβουλευτικής.

Αντίληψη των βασικών συμπεριφορικών σφαλμάτων επενδυτών και αποταμιευτών και σχεδίαση
τεκμηριωμένων τρόπων αποφυγής τους.
 Αξιοποίηση του προαναφερόμενου πλαισίου ως ισχυρή βάση ανάπτυξης υπεύθυνης και
τεκμηριωμένης χρηματοοικονομικής και επενδυτικής συμβουλευτικής, προς όφελος των πελατών μας
και των συμπολιτών μας, ευρύτερα.


EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς
ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την
πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, η
οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των
παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος :
Πέραν του οφέλους κύρους και ουσίας που προσφέρει η προαναφερόμενη Πιστοποίηση EIAS CERTIFIED
SPECIALIST in FINANCIAL INVESTMENT ADVICE, οι απόφοιτοι του Προγράμματος ωφελούνται στα
εξής σημεία:

 Κατανοούν πλήρως το περίπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, εντός του οποίου
αναπτύσσονται οι πολύ δυναμικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις.

 Κατανοούν τους επενδυτικούς κινδύνους, τα αίτια και τα αιτιατά τους και ενισχύουν
την τεχνογνωσία προβλέψεων που διαθέτουν, προς
διατύπωσης ασφαλέστερων επιλογών υπέρ του επενδυτή.

όφελος

της

ικανότητας


Γνωρίζουν σε καλό βάθος το περιεχόμενο, τη δομή και τα χαρακτηριστικά των
χρηματοοικονομικών «εργαλείων» και των επενδυτικών προϊόντων, ακόμη και των πιο περίπλοκων ή
εξειδικευμένων.
 Αναπτύσσουν ουσιαστικές δυνατότητες τεκμηριωμένης ενημέρωσης των πελατών, εν σχέσει με τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα οφέλη των επενδυτικών προϊόντων στην πιο απαιτητική οικονομική
συγκυρία.
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και
παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.
Εισηγητές και Quest Speakers Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Εισηγητές του Προγράμματος είναι οι εξής:
κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων με
εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών προϊόντων και Υπηρεσιών.
Ο κ. Παπαϊωάννου έχει σπουδές οικονομικών επιστημών και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Έχει εργαστεί
στον ευρύτερο ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα από το 1983 έως σήμερα και έχει εμπειρία
διευθυντικών θέσεων εκπαίδευσης, σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.
κος Στέλιος Στυλιανίδης, Διευθυντής Λειτουργιών και Ανάπτυξης της Εταιρείας Prelium Investment
Services, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και μέλος
Επενδυτικών Επιτροπών Θεσμικών Επενδυτών και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απασχολείται
στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το 2000, έχοντας εργαστεί στις πωλήσεις
ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, από θέσεις υψηλής ευθύνης και ως επί κεφαλής
Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Αθανάσιος Χαρέμης, Οικονομολόγος, Υποψήφιος
Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με
σημαντικό ερευνητικό έργο και επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον Μεγάλων Χρηματοοικονομικών
Οργανισμών.

Ο κος Χαρέμης έχει εργαστεί στην Τράπεζα EUROBANK, ως Στέλεχος της Διεύθυνσης Personal Financial
Planning, στην ATTICA Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Στέλεχος των Διευθύνσεων Πωλήσεων και
Εσωτερικού Ελέγχου, και στον Όμιλο INTERAMERICAN, ως Υπεύθυνος του Τομέως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Έχει διατελέσει Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του
Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα πεδία ενδιαφέροντός του, επαγγελματικά και
ερευνητικά, εστιάζονται στην Οικονομική Ανάλυση, στις Επενδύσεις, στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
και στη Χρηματοοικονομική Καινοτομία.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Προεγγραφείτε τώρα!
Εάν προεγγραφείτε έως την Παρασκευή 20
Απριλίου 2018, θα έχετε έκπτωση 30%
επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην
αυτών
της
ALUMNI
SOCIETY
που
αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους.

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
 εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
 Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.
Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού
106, 5ος όροφος).
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.
Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον
Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων
Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ
T: 210 9219660, F: 210 9219917
e-mail: eiasinfo@eias.gr
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in FINANCIAL
INVESTMENT ADVICE, που θα πραγματοποιηθεί 15, 17, 22, 24, 29 & 31 Μαΐου 2018, 16:00 – 19:20, από την
Εταιρεία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛ.:

ΕΜAIL:

Όροι συμμετοχής & πληρωμής:
 Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και
του ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ.
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε έναν από
τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:
ALPHA BANK: 114-00-2786006633
IBAN: GR8301401140114002786006633

EΘΝΙΚΗ: 142/48003627
IBAN: GR6501101420000014248003627

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298
IBAN: GR6801720320005032013025298

EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956
IBAN: GR4002601410000470200566956

 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 210
9219917. Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας ή την εταιρεία σας καθώς και τον τίτλο του σεμιναρίου
στην κατάθεση.
Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης:
Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό
Σεμινάριο του ΕΙΑΣ.
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ).
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο χωρίς
προειδοποίηση.
*
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό
(Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρείας σας).
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

FAX:

Είσθε Μέλος της ALUMNI SOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:

Τ.Κ.:
ΕΜAIL:
ΝΑΙ 

ΟΧΙ

Το παρόν πρόγραμμα θα το υποβάλλετε στο 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ;


ΝΑΙ 

ΟΧΙ



Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:
ΕΤΑΙΡΙΑ:_________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________

ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ______________________

