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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

Προϊόντα Γενικών Ασφαλίσεων 

Κλάδος Περιουσίας 

1. Προγράμματα Κατοικίας & Ενυπόθηκης κατοικίας  

Εκπαίδευση πάνω στα τρία ετησίως ανανεούμενα προγράμματα κατοικίας (ΒΑΣΙΚΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
και ΠΛΗΡΕΣ) καθώς και στα προγράμματα ενυπόθηκης κατοικίας (ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Συν I, II, II & 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ PLUS I, II & III) και παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (καλύψεις, 
προϋποθέσεις ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, παροχές που προσφέρει η Εταιρία μας κλπ) που 
απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών, στους ενοικιαστές και στους ενυπόθηκους 
δανειστές.  

2. Προγράμματα Επαγγελματικής Στέγης 

Εκπαίδευση πάνω στα δύο ετησίως ανανεούμενα προγράμματα επαγγελματικής στέγης και στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (καλύψεις, προϋποθέσεις ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, 
παροχές που προσφέρει η Εταιρία μας κλπ) που απευθύνονται τόσο στους ενυπόθηκους δανειστές 
όσο και ελεύθερα στους πελάτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους στέγη. 
Πρόκειται για τα προγράμματα  ΒΑΣΙΚΟ και ΠΟΛΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.  

3. Προγράμματα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών υπό κατασκευή & εν λειτουργία 

Εκπαίδευση πάνω στα δύο προγράμματα φωτοβολταϊκών «Κατά Παντός κινδύνου 
Συναρμολόγησης» (EAR) και «Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων» και στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους (καλύψεις, προϋποθέσεις ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, παροχές που 
προσφέρει η Εταιρία μας κλπ). 

Κλάδος Ζωής 

1. Ατομικά Προγράμματα Ζωής – Νοσοκομειακά Προγράμματα Ζωής 

Εκπαίδευση πάνω στις Βασικές Ασφαλίσεις Ζωής (Ασφαλίσεις Θανάτου, Επιβίωσης, Μικτή και 
Επενδυτικά Προγράμματα), στις Συμπληρωματικές Καλύψεις (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων, 
Μόνιμες Ολικές ανικανότητες, Ασφαλίσεις Ατυχήματος, Κάλυψη Επικίνδυνων Ασθενειών, 
Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα) και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (καλύψεις, προϋποθέσεις 
ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, αναμονές, παροχές που προσφέρει η Εταιρία μας κλπ). 

2. Ομαδικά Προγράμματα Ζωής  

Σύντομη εκπαίδευση πάνω στα Ομαδικά προγράμματα Ζωής που απευθύνονται σε ομάδες 
εργαζομένων, τον τρόπο σχεδιασμού τους βάσει των αναγκών της κάθε ομάδας και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους (καλύψεις, προϋποθέσεις ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, αναμονές κλπ). 

3. Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων 

Σύντομη εκπαίδευση πάνω στα Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων που απευθύνονται είτε σε 
κάθε υποψήφιο προς ασφάλιση ατομικά είτε σε ομάδες κατά βάσει εργαζομένων (κυρίως σε 
επαγγέλματα υψηλής επικινδυνότητας) και στον τρόπο σχεδιασμού τους βάσει των αναγκών του 
κάθε ατόμου ή της κάθε ομάδας. Σύντομη παρουσίαση των εξειδικευμένων πακέτων που έχει 
σχεδιάσει η Συν/κή Ασφαλιστική και  απευθύνονται σε ελαιουργούς, βαμβακοσυλλέκτες, 
θεριζοαλωνιστές, ψεκαστές και αλλοδαπούς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (καλύψεις, 
προϋποθέσεις ασφάλισης, εξαιρέσεις, απαλλαγές, αναμονές, παροχές που προσφέρει η Εταιρία μας 
κλπ). 

4. Πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών (προϊόν Bancassurance) 

Πρόκειται για το εξειδικευμένo τραπεζοασφαλιστικό προϊόν που έχει σχεδιάσει η Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική για να καλύψει τις ασφαλιστικές ανάγκες των Συνεταιριστικών Τραπεζών και 
συγκεκριμένα: Εκπαίδευση πάνω στο ετησίως ανανεούμενο ομαδικό πρόγραμμα Ζωής 
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Δανειοληπτών και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Βασική 
κάλυψη ΖΩΗΣ (Θανάτου) και την συμπληρωματική κάλυψη ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και 
απευθύνεται στους δανειολήπτες των Συνεταιριστικών τραπεζών. Επιπλέον, παρουσιάζουμε και μια 
συμπληρωματική κάλυψη ατυχήματος ειδικά σχεδιασμένη για εξειδικευμένες περιπτώσεις 
ασφάλισης (ΘΑΝΑΤΟΣ  & ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ). 

Διαδικασίες Ασφάλισης ανά Κλάδο 

Εκπαίδευση πάνω στις διαδικασίες που ακολουθεί η Συνεταιριστική Ασφαλιστική για την ασφάλιση 
ανά κλάδο και αφορά: Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτούμενος προασφαλιστικός 
έλεγχος, ορθή συμπλήρωση αιτήσεων ανά κλάδο, υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών και των 
ασφαλισμένων, προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών σε περίπτωση ζημιάς, μη επιθυμητές 
χρήσεις/περιπτώσεις ασφάλισης, τρόποι αποζημίωσης, κουλτούρα της εταιρίας στους τομείς 
αποζημίωσης και εξυπηρέτησης και παρουσίαση της γενικότερης φιλοσοφίας της Συνεταιριστικής 
Ασφαλιστικής.  

Χρήση των δύο συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Πλατφόρμα Συν/κής και 
εφαρμογή συστήματος «Συνnet» (Τυπώνω-Πληρώνω) 

Εκπαίδευση πάνω στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τιμολογήσεις, συμπλήρωση αιτήσεων, 
αποστολή αιτήσεων, δημιουργία  προσφορών, εύρεση στοιχείων χαρτοφυλακίου, ζημιών και λοιπές 
δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα και πάνω στη Χρήση Συστήματος Συνnet («Τυπώνω-
Πληρώνω») για έκδοση και εκτύπωση ειδοποιητηρίων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

Δοκιμασία (tests) κατανόησης ανά προϊόν 

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού Προγράμματος θα δίνονται tests κατανόησης ανά προϊόν ασφάλισης 
υπό τη μορφή πολλαπλής επιλογής και υπό τη μορφή case studies πολλαπλής επιλογής σε όλους 
τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να διερευνηθεί η κατανόηση των προγραμμάτων της 
Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και των διαδικασιών ασφάλισης  και να πιστοποιηθεί η γνώση τους. 
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

(ΑΘΗΝΑ)  

ΕΤΟΣ 2016 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΩΗΣ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ» 

Α’ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ: 

Παρουσίαση της εταιρίας, των μετόχων, της πορείας, των προϊόντων και της 
κουλτούρας της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:  

- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ &  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ 

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ)   

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΤΕΣΤ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Β’ ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:  

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ   

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 
ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)  

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ 
ΚΛΑΔΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:  



 

 

 5 

- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΣυνΝετ “ΤΥΠΩΝΩ-
ΠΛΗΡΩΝΩ” 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΤΕΣΤ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ) 

ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15/11/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΩΗΣ 

11:00-15:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16/11/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
- ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

11:00-16:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23/11/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΩΗΣ 

11:00-15:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24/11/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
- ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

11:00-16:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 08/12/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΩΗΣ 

11:00-15:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09/12/2016 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ 
- ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

11:00-16:00 ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ημερομηνίες δεν είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να υποστούν αλλαγές σε 
περίπτωση δυσκολιών να τηρηθούν τα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια από πλευράς του δικτύου 
συνεργατών ή της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Για την όποια αλλαγή ή μεταφορά των 
ημερομηνιών σε άλλες ημερομηνίες, θα ενημερώνεται άμεσα το αναρτημένο στις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες επικοινωνίας και στο site της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Το Τμήμα Εκπαίδευσης θα στέλνει το ανανεωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο δίκτυο 
συνεργατών και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού 
συμμετεχόντων, ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εκπαιδεύσεις για τις οποίες θα ενημερωθεί το 
δίκτυο όπως ανωτέρω. 
 


