Шановні колеги!
Центр бізнес-стратегій «Перспектива» проводить навчальний курс підвищення
кваліфікації
«Базові питання андерайтингу та врегулювання в майновому
страхуванні» за напрямками: «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»; «Оцінка
збитків»; «Управління ризиками, що приймаються на страхування»; «Шахрайство у
страхуванні».
Метою даного курсу є практична підготовка вищевказаних фахівців з метою:
- розвитку майнового страхування у відповідності до потреб сучасного ринку;
- забезпечення заданих показників збитковості в майновому страхуванні;
- кваліфікованої оцінки і селекції ризиків, що розглядаються до страхування;
- вибору оптимальних умов страхування і страхового покриття;
- мінімізації можливих збитків внаслідок страхового шахрайства, правових колізій і
упущень.
Модулі навчального курсу:
Загальні питання оцінки майна;
Оцінка нерухомості;
Оцінка устаткування (машин та обладнання);
Оцінка збитків при перерві у виробництві внаслідок страхового випадку;
Оцінка товарів в обороті (рухомих речей);
Управління основними ризиками, що приймаються на страхування;
Шахрайство в страхуванні (по вищевказаних видах майнового страхування).
По завершенню курсу передбачено іспит і сертифікацію при повному і успішному
проходженні курсу.
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Особливістю даного курсу організатори визначають наступне:
- Вперше у вітчизняній страховій практиці передбачена системна підготовка
фахівців по видах майнового страхування, які мають значні недостатньо задіяні потенціал
і клієнтську базу;
- Основний матеріал курсу – коментарі аналізу кейсів з вітчизняної практики і
нормативно-правової бази;
- Викладачі:
Анатолій Добрун, к.ф.-м.н., незалежний оцінювач, технічний аудитор, сюрвейєр;
Володимир Сухомлин, експерт технічний по промисловій безпеці, фахівець по
неруйнівному контролю, спеціаліст по ризик-менеджменту і системі менеджменту
професійної безпеки і здоров`я (BS OHSAS 18001:2007).
Час занять: четвер-п`ятниця, 14:00-18:00 в дні: 23-24, 30-31 березня ц.р.; 6-7, 1314 квітня ц.р.
Місце проведення: м.Київ, метро «Шулявка», вул. Вадима Гетьмана, 1 А,
конференц-зала «ExitGames».
Вартість навчання: 3200 грн. за повний курс. При бажанні відвідати окремі модулі
– 500 грн. за модуль. Компанія, придбавши можливість навчання на курсі, має змогу
направити на різні модулі різних співробітників.
Програма курсу додається.
Просимо не зволікати з поданням заявок, враховуючи те, що кількість місць
обмежена.

