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ECDL vizsgaközpont

TÁJÉKOZTATÓ
BANKI ÉS PÉNZÜGYI TECHNIKÁK MINDENKINEK
A képzés
- megnevezése:
- nyilvántartásba vételi száma:

- helyszín:
- óra, nap:
- időtartam:
- maximális létszám:
- formája, típusa:

Banki és pénzügyi technikák mindenkinek
E-000081/2014/D013
Jakab Oktatási Kft. (3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)
8 óra, 1 nap
8:15 – 14:15
30 fő
Csoportos képzés

A képzés célja:
A résztvevők képesek legyenek betekintést nyerni a banki és pénzügyi világba,
megismerni a fogalmakat, jogszabályokat és elsajátítani a tanult ismereteket. A
pénzügyi ügyintézés keretében képesek legyenek önállóan, hatékonyan intézkedni.
„Mindenki a saját maga tanácsadója legyen.”

Kinek ajánljuk a képzést?
Cég vezetőinek, vállalat munkatársainak, magánszemélyeknek, devizahiteleseknek,
nem pénzügyi szakembereknek, diákoknak, tehát mindenkinek, aki szeretné a
pénzügyi és a banki világot megérteni.

Milyen esetekben hasznos az Ön számára a képzés?
Ha szeretne
 Pénzügyi kérdésekben választ kapni
 Megérteni a banki nyelvezetet
 Banki szabályozásról tájékoztatást kapni
 Megismerni a banki hitelszerződés tartalmát
 Megismerni a banki hitelszerződés veszélyforrásait
 Banki költséget csökkenteni
 Tájékozódni a deviza hitelekkel kapcsolatban
 Megismerni a hitelváltás módjait
 Megismerni a jelzáloghitelek forintosítását és következményeit

Kérdések:
Milyen költségcsökkentő tényezőket alkalmazhatunk?
Hogyan igazodunk el a devizaszerződésben?
Milyen lehetőségei vannak a jelzáloghitel forintosításának?
A képzésen számos felmerülő kérdésekre kapja meg a résztvevő a választ.

Tematika:












Finanszírozókra (Bank, Jelzálogbank, Takarékszövetkezet, Lízingcégek) vonatkozó
törvények, előírások
Felügyeleti szervek hitelezésre vonatkozó feladatai, szabályai
Hitelszerződésekhez használt jogi fogalmak értelmezése
Hitelezési alapfogalmak
Teljes hiteldíj mutató
Költségcsökkentő technikák
Deviza alapú hitelek
Hitelkiváltás lehetőségei
Jelzálog alapú hitelek
Állami támogatások, kedvezmények
Kérdések - Válaszok

Milyen módszereket, eszközöket alkalmazunk?
Az elméleti hátteret az előadó biztosítja prezentációkkal, előadásokkal, hatékonyan
alkalmazva az audiovizuális eszközöket.

Tréning lezárása:
A képzés sikeres lezárása után igazolást vehetnek át a résztvevők.

A képzés teljes tanfolyami költsége:
Fizetés készpénzben oktatás előtt fél órával,
vagy a cégek részére átutalással a képzés
napján.

Oktató elérhetősége: Juhász Miklós
Kapcsolattartó: Zsigmond Andrea

10 000 Ft/ fő

+3620/4050-422
juhaszmiklos74@gmail.com
+3620/9373-569
anapker@gmail.com
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