- Чи досконало Ви володієте питаннями авіаційного
страхування?
- Що нас чекає у 2020 році на ринку фінансових послуг в
зв’язку зі змінами в законодавстві?
- Як на практиці бути готовими до змін?
- Чи в повної мірі Ви оцінюєте ризики Вашого бізнесу та
їх попередження?
- Чи досконало побудована чітка система управління
ризиками Вашого бізнесу та в повної мірі розумієте Ваші
дії у кризових ситуаціях?
Відповіді на дані питання Ви можете отримати відвідавши наші
семінари, які проводяться на базі ВСП «ЦАПС» у співпраці з
нашими партнерами А.В.С.Management та АСК «Бусін»:
1. «Авіаційне страхування» (тенденції в Україні та світі – 2020);
2. «Управління ризиками» (Оцінити. Запобігти. Управляти).

Кількість годин кожного курсу: 6 годин (1 робочий день)
Кількість слухачів: від 5 до 15.
Ціна кожного курсу: 1900 гривен за 1 слухача. Можливі групові знижки.
Місце проведення: ВСП «ЦАПС», м. Київ, пр. Повітрофлотський 76А

1. «Авіаційне страхування»
Тенденції в Україні та світі – 2020.
Ключові питання:
– Як вплинуть на роботу українських експлуатантів та підприємств Авіаційної
галузі зміни в законодавстві на ринку фінансових послуг та авіаційного
страхування цивільної авіації?
– Що треба передбачити в своїй роботі в 2020 році, щоб бути готовими до змін?
– Де і як підвищити кваліфікацію спеціалістів за напрямками страхування?
ПРОГРАМА КУРСУ
1. Терміни та поняття
2. Міжнародне авіаційне законодавство що регулює авіаційне страхування.
3. Міжнародні конвенції, вимоги національних законодавств.
4. Законодавство України в сфері регулювання авіаційного страхування: повітряний
кодекс; закон про страхування; постанови кабінету міністрів.
5. Види обов’язкового авіаційного страхування їх характеристики та особливості.
6. Вимоги законодавства до страхових компаній, що надають послуги з авіаційного
страхування.
7. Поняття надійності страхового захисту та вимоги до Перестрахування авіаційних
ризиків.
8. Форми страхових полісів та сертифікатів.
9. Тендерні умови з авіаційного страхування. Обов’язковість, доцільність, ефективність.
10. Регулювання страхових виплат: дії, терміни, документація, розрахунок, страховий акт.
Роль аварійного комісара.
11. Приклади страхових випадків та їх врегулювання. Рекомендації

2. «Управління ризиками»
Оцінити. Запобігти. Управляти.
Сьогодення ставить все нові і нові виклики для оцінки ризиків Вашого бізнесу, їх
попередження та побудови чіткої системи управління ризиками та дій у кризових
ситуаціях. Цей курс пропонує практичні інструменти для управління ризиками авіаційного
бізнесу та створення системи, процедур та необхідних документів у компанії
ПРОГРАМА КУРСУ
1. Загальне введення у філософію управління ризиками
2. Що таке підхід EASA SMS?
3. Процес та етапи управління ризиками
4. Матриця оцінки ризиків
5. Основні типи та причини ризиків в Авіації
6. Використання аналізу причин та наслідків для управління ризиками
7. План та процедури реагування на надзвичайні ситуації
8. Практичний випадок: визначення ключових ризиків та пріоритетних кроків для вашої
організації
Додатково до цієї програми ми можемо запропонувати вам:
 Поглиблена оцінка ризиків для вашої організації
 Підтримка у впровадженні SMS-підходу
 Розробка плану дій щодо управління ризиками
 Розробка Керівництва з дій під час надзвичайних ситуацій
 Навчання з плану дій у надзвичайних ситуаціях

