Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συνεχίζει την επιτυχημένη εκπαιδευτική του
χρονιά στους τομείς της Επαναπιστοποίησης και Επανεκπαίδευσης όλων όσων ασχολούνται με την διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και τον Νοέμβριο 2019, με τα παρακάτω εγκεκριμένα, από την Τράπεζα της
Ελλάδος, σεμινάρια :
Σεμινάριο Τομέα Α.
Θέμα: «Ασφαλιστικά προγράμματα Πυρός στην Μηχανογραφική Εφαρμογή “Τυπώνω-Πληρώνω”»,
διάρκειας 5 ωρών
Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2019-178-0059-09-100-01.
Σεμινάριο Τομέα Γ.
Θέμα: «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (G.D.P.R.). Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», διάρκειας 5 ωρών
Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2019-190-0059-10-001-01.
Για την κάλυψη των αναγκών επαναπιστοποίησης και επανεκπαίδευσης στον Τομέα Β επιλέχθηκε
διαδικτυακή λύση, σε συνεργασία με την εταιρία SQLearn και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το παρακάτω σεμινάριο :
Σεμινάριο Τομέα Β.
Θέμα: «Ασφαλιστική σύμβαση – Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2496/1997», διάρκειας 5 ωρών.
Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2019-158-7002-07-010-02.
Οι νέες ημερομηνίες σεμιναρίων επαναπιστοποίησης είναι:
Σάββατο 02/11/2019, στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης –
Περαίας, στην αίθουσα «Αριστοτέλης»,
Σάββατο 09/11/2019, στην Αθήνα, στην Γενική Διεύθυνση Αθηνών και Ν. Ελλάδος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, στη
Λεωφόρο Συγγρού 175, στην αίθουσα «Φίλιππος»,

./..

-2Το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:
Προσέλευση : 10.00 π.μ έως 10.15 π.μ.
Σεμινάριο Τομέα Α, «Ασφαλιστικά προγράμματα Πυρός στην Μηχανογραφική Εφαρμογή “ΤυπώνωΠληρώνω”» διάρκειας 5 ωρών.
Από 10.15 π.μ. έως 12.30 μ.μ. (3 διδακτικές ώρες)
Διάλειμμα 12.30 μ.μ. έως 12.45 μ.μ.
Από 12.45 μ.μ. έως 2.15 μ.μ. (2 διδακτικές ώρες)
Διάλειμμα από 2.15 μ.μ. έως 2.30 μ.μ.
Σεμινάριο Τομέα Γ, «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (G.D.P.R.). Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»,
διάρκειας 5 ωρών
Από 2.30 μ.μ. έως 4.45 μ.μ. (3 διδακτικές ώρες)
Διάλειμμα 4.45 μ.μ. έως 5.00 μ.μ.
Από 5.00 μ.μ. έως 6.30 μ.μ. (2 διδακτικές ώρες)
Η δοκιμασία των τεστ κατανόησης και για τα δύο σεμινάρια των Τομέων Α και Γ θα πραγματοποιηθεί
μετά το πέρας του τελευταίου σεμιναρίου στις ώρες από 18.30 έως 19.30 μ.μ.
Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι συμμετέχοντες συνεργάτες μας στα σεμινάρια που διοργανώνουμε για το
2019, θα μπορούν, χωρίς κανένα κόστος, να παρακολουθήσουν, να εξεταστούν και με την επιτυχή
περαίωση των σεμιναρίων να λάβουν την σχετική βεβαίωση.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα για την συμμετοχή σας, στα τηλέφωνα 2310/492.270 &
2310/492.182 (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Δημήτριος Βαρσάμης) ή στο email: Varsamis.D@intersalonica.gr. Η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μία εβδομάδα από την ημερομηνία των σεμιναρίων.
Ευχόμαστε σε όλους σας «καλή μάθηση».

