Název zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č.256/2004 Sb. o podnikání
na kapitálovém trhu

Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č.257/2018 Sb. o spotřebitelském
úvěru

Typ zkouška

Investiční zprostředkovatel

Souhrnná zkouška pro všechny
investiční nástroje

Spotřebitelský úvěr jiný
než na bydlení a na
bydlení

Čas na zkoušku

135 minut

180 minut

180 minut

Spotřebitelský úvěr Spotřebitelský úvěr na
jiný než na bydlení
bydlení
120 minut

Vázaný spotřebitelský
úvěr

120 minut

90 minut

Přihlášení

přihlášení do rozhraní na webovou stránku

přihlášení do rozhraní na webovou stránku

Zvýhodněná cena

1.700,- Kč včetně DPH

1.700,- Kč včetně DPH

V ceně

zkouška + e-learning

zkouška + e-learning

Místo konání

termín po celé ČR, dle dohody s objednatelem

termín po celé ČR, dle dohody s objednatelem

V ceně

tištěné/el. osvědčení

tištěné/el. osvědčení

Možnost změny termínu ze strany uchazeče před zkouškou zdarma, řídí se
zkouškovým řádem, kapacita zkoušky dle požadavku objednatele.

Možnost změny termínu ze strany uchazeče před zkouškou zdarma, řídí se zkouškovým řádem.

možnost studia na tabletu, PC, MAC

možnost studia na tabletu, PC, MAC

technická podpora na e-mailu a na telefonu

technická podpora na e-mailu a na telefonu

vyhodnocení ihned po zkoušce, předání tištěného certifikátu

vyhodnocení ihned po zkoušce a předání osvědčení

Objednávka skript

výukový e-learning, cvičné testy formou simulace zkoušky, offline procvičování
otázek, test nejchybovějších otázek
ne

výukový e-learning, cvičné testy formou simulace zkoušky, offline procvičování otázek, test
nejchybovějších otázek
ne

Objednávka prezenčního kurzu

ano, dle požadavku objednatele

ano, dle požadavku objednatele

Kontakt
Odkaz na stránky

420 792 311 111
fapin.online

420 792 311 111
fapin.online

Informace

Další možnosti

01_2020

Název zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb. o
doplňkovém penzijním spoření

Typ zkouška

Doplňkové penzijní spoření

Čas na zkoušku

90 minut

Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci a Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci a
pojištění zajištění
pojištění zajištění
Kurz k přechodnému období dle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a
zajištění,

Zkouška odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a
zajištění, má až 9 různých variant, které jsou složeny dle požadovaných skupin
odborností, včetně kurzů pro oblast zajištění
rozsah trvání zkoušek je od 90 minut při 50 otázkách do 180 minut při 110
otázkách (rozsah je stanoven zákonem a vyhláškou)

Přihlášení

přihlášení do rozhraní na webovou stránku

přihlášení do rozhraní na webovou stránku

přihlášení do rozhraní na webovou stránku

Zvýhodněná cena

1.700,- Kč včetně DPH

200,-Kč včetně DPH

1.700,- Kč včetně DPH

V ceně

zkouška + e-learning

zkouška + e-learning

zkouška + e-learning

Místo konání

termín po celé ČR, dle dohody s objednatelem

e-learning, z pohodlí domova

termín po celé ČR, dle dohody s objednatelem

V ceně

tištěné/el. osvědčení

el. osvědčení

tištěné/el. osvědčení

Možnost změny termínu ze strany uchazeče před zkouškou zdarma, řídí se
zkouškovým řádem.

Kurz 2 x 90 minut s lektorem, minimální počet účastníků 20 lidí, individuální
termín, cena smluvní.

Termíny budou vypisovány od ledna 2020. Po přihlášení má možnost uchazeč změny
termínu před zkouškou zdarma dle příslušného zkouškového řádu.

Informace

možnost studia na tabletu, PC, MAC

možnost studia na tabletu, PC, MAC

možnost studia na tabletu, PC, MAC

technická podpora na e-mailu a na telefonu

technická podpora na e-mailu a na telefonu

technická podpora na e-mailu a na telefonu

vyhodnocení ihned po zkoušce, předání tištěného certifikátu

vyhodnocení ihned po zkoušce, odeslání osvědčení na email

vyhodnocení ihned po zkoušce, odeslání osvědčení na email

výukový e-learning, cvičné testy formou simulace zkoušky,

výukový e-learning, cvičné testy formou simulace zkoušky,

Objednávka skript

výukový e-learning, cvičné testy formou simulace zkoušky, offline procvičování
otázek, test nejchybovějších otázek
ne

Objednávka prezenčního kurzu
Kontakt
Odkaz na stránky

Další možnosti

ne

ne

ano, dle požadavku objednatele

ano, dle požadavku objednatele

ano, dle požadavku objednatele je možno realizovat prezenční přípravný kurz
pro zkoušky, cena je dojednána individuálně

420 792 311 111
fapin.online

420 792 311 111
fapin.online

420 792 311 111
fapin.online
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