VAGYON, ALAP,
PORTFÓLIÓ (VAP)
ONLINE KURZUS

Szerezze meg most az otthonában az Ön idő-



a legfontosabb termékek (kötvények,

beosztásának megfelelően a BAMOSZ és a

részvények, származtatott termékek) pia-

Bankárképző közös VAP tanúsítványát!

cairól és azok sajátosságairól.
KINEK AJÁNLJUK?



a vagyonkezelők, alapkezelők, befektetési társaságok, nyugdíjpénztárak, biztosítók és

ONLINE IS VÉGEZHETŐ!

bankok

befektetés-kezelés-

sel foglalkozó munkatársainak


akik munkájuk során kapcsolatba kerül-

A két évtizede futó Vagyon, Alap, Portfólió

nek befektetési termékekkel, és szeret-

(VAP) 2016. szeptemberétől online is elvé-

nék érteni a pénz- és tőkepiacok működé-

gezhető!

sét és termékeiket

A VAP program során részletes információkat



termi előadásokra

és alapos tudást szerezhet:



a hazai és külföldi befektetési intézményi

akik nem tudnak Budapestre utazni a tanakik saját időbeosztásuk szerint szeretnék a tananyagot feldolgozni

és a magyar szabályozói környezetről,


a befektetéskezelési piacról, azok működési sajátosságairól,



a kapcsolódó etikai normákról,



a piac mozgásait meghatározó gazdasági
összefüggésekről,



a portfólióelmélet alapjairól,
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A PROGRAM MENETE

MIKOR, MENNYIÉRT?



Jelentkezést követően a regisztrált részt-

Jelentkezési határidő:

vevők hozzáférést kapnak a Bankárképző

2017. október 30. (őszi kurzus)

e-learning felületéhez.


Az e-learning rendszerben a résztvevők
modulonként speciális videó-tananyagot
találnak, amelyet saját időbeosztásuknak

Ár: 250 000 Ft + Áfa, amely magában foglalja:


a képzési anyaghoz való korlátlan hozzá-

megfelelő ütemezésben dolgozhatnak fel.


A tananyag korlátlan számban visszanézhető, a feldolgozás sorrendje nem kötött.



Az e-learning rendszert a világ bármely
pontjáról bármilyen eszközön (számító-

a Bankárképző e-learning rendszerében

férést a képzés időtartama alatt,


a VAP program letölthető tananyagát,



a vizsgakonzultációt, valamint



egy alkalommal a vizsgát.

gép, tablet, okostelefon) az interneten
keresztül bármikor (0-24) korlátlanul el-

KAPCSOLAT

érheti!


A résztvevőknek a program végén írásbeli záróvizsgát kell tenniük. A vizsgá-

Információs vonal: +361 224 0710

kat májusban és decemberben, hétköznapon

tartjuk

Budapesten.

Sikerte-

len vizsga esetén - pótvizsgadíj befizetése mellett - a záróvizsga megismétel-

Témavezető: Tóth Csilla
cstoth@bankarkepzo.hu

hető.


A sikeres vizsgát tett résztvevők a

A díjak változtatásának jogát fenntartjuk. Az

BAMOSZ és a Bankárképző Vagyon,

aktuális díjakat és kedvezményeket keresse

Alap, Portfólió tanúsítványát szerzik meg.

honlapunkon!
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JELENTKEZÉSI LAP
2017 ősz

VAP Online kurzus
A jelentkező adatai

Név: _________________________________________________________________________________
Születési név: _________________________________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________________________
Levelezési cím: ________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________________
Munkahely neve: _______________________________________________________________________
Munkahely címe: _______________________________________________________________________
Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________________
Honnan értesült a VAP-ról? (Kérjük, húzza alá!)
Facebook / Bankárképző honlapja / egyéb weboldal / hírlevél / munkahely / brosúra / ismerős / egyéb: ……
Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére? (Kérjük, húzza alá!)
IGEN
Dátum: __________________________

NEM
A jelentkező aláírása: __________________________

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől)
Finanszírozó neve: _____________________________________________________________________
Finanszírozó címe: _____________________________________________________________________
Levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező):_______________________________________
Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________________
Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________________
Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: _______________________
Dátum: __________________________ A Finanszírozó aláírása: _________________________

A tanfolyam díja: 250 000 Ft + áfa
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat.
Fizetési feltételek
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a Bankárképző
bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285).
A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi tájékoztatót.
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MENEDZSER
KÉPZÉS
(4 nap)

TANÁCSADÁS
ÉS
OKTATÁS
2017 őszi programjainkat keresse honlapunkon
www. bankarkepzo.hu
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