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Προς 
 Όλους τους Συνεργάτες 

Από: 
Διεύθυνση Πωλήσεων 

Αθήνα 16/10/2018 

 

Θέμα: Προγράμματα Επαναπιστοποιήσεων Διαμεσολαβητών Ατλαντικής Ένωσης 

Β΄ Εξαμήνου 2018 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ατλαντική Ένωση προγραμματίζει την επανάληψη 
των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης για το έτος 2018, με βάση τα οριζόμενα από 
τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) με την Αριθμ. 45/21-11-2014 Πράξη 
Εκτελεστικής Επιτροπής (Π.Ε.Ε.). 

Όπως γνωρίζετε, με την απόφαση αυτή υποχρεούνται όλοι οι διαμεσολαβούντες να 
συμπληρώσουν 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στη διάρκεια 5 ετών ώστε να έχουν 
τη δυνατότητα ανανέωσης ή διατήρησης της επαγγελματικής τους άδειας. 

Η Εταιρία μας θέλοντας να διευκολύνει ακόμα περισσότερο το Δίκτυο Πωλήσεων, διαθέτει 
δωρεάν στους συνεργάτες της τα εγκεκριμένα προγράμματα επαναπιστοποίησης και των 3 
Γνωστικών Τομέων (Προϊόντα, Θεσμικά Θέματα και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων). 

Τα προγράμματα αυτά είναι: 

ΤΟΜΕΑΣ Α: Ασφαλιστικά Προγράμματα Κλάδου Διαφόρων Ατυχημάτων, διάρκειας 5 ωρών 

ΤΟΜΕΑΣ Β: Ασφαλιστική Σύμβαση – Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2496/1997, διάρκειας 5 ωρών 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Εξεύρεση και προσέγγιση υποψηφίων πελατών, διάρκειας 5 ωρών 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους είναι: 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα ΑΘΗΝΑ 

Τομέας Α 03/11/2018 

Τομέας Γ 03/11/2018 
    

Τομέας Β 

Μέσω internet (e-learning) για όλους τους συνεργάτες , σε συνεργασία 
με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η ενότητα ξεκινά 02/11/2018 και ολοκληρώνεται στις 19/11/2018 
(διάστημα 2 εβδομάδων) 

Τα σεμινάρια των Τομέων Α και Γ θα διεξαχθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρίας μας. 
Και τα δύο σεμινάρια θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα, Σάββατο 03/11/2018, η οποία έχει 
επιλεχθεί για μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων, παρακαλούμε όπως δηλώσετε γραπτά στα 
επισυναπτόμενα έντυπα τη δική σας συμμετοχή καθώς και συνεργατών ή γραμματέων σας 
(που διαθέτουν πιστοποίηση επιπέδου Α), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από κάθε 
συνάντηση. 



 

Σελίδα 2 από 2 

Η πλήρης και ολοκληρωμένη συμπλήρωση και αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής, θα 
εξασφαλίσει την ορθή αναφορά των στοιχείων σας κατά τη διαδικασία τελικής 
ενημέρωσης της Δ.Ε.Ι.Α. για την επιτυχή συμμετοχή σας. 

Λόγω του ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την 
έγκαιρη ενημέρωσή μας, ώστε και εμείς από πλευράς μας να επιβεβαιώσουμε τη 
συμμετοχή σας. 

Τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
sales@atlantiki.gr και για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον κ. Χριστόδουλο Τούλα στα τηλέφωνα 210 74 54 111 και 6977 298724 
ή 6970 976922. 

Για την Διεύθυνση Πωλήσεων 
Μπακούσης Βασίλης 
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