Bankbemiddeling (Wet Willems): e-learning met
examen
DOELSTELLINGEN
Deze opleiding laat u toe als bankbemiddelaar te worden ingeschreven (bij de
FSMA).
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
U voldoende technische en juridische kennis te laten verwerven van het
bankwezen om in overeenstemming met het artikel 7 van de wet van 1 juli
2006 het bewijs van de vereiste beroepskennis te kunnen leveren;
U het examen in overeenstemming met de kennisvereisten in deze materie
met succes af te laten leggen;
Ter afsluiting van de opleiding en na het afleggen van een succesvol examen,
behaalt u een certificaat.

SAMENVATTING
Categorie:
Retail banking
Niveau:
Basic
Type opleiding:
E-Learning
Prijs:
Lid: € 480.00
Niet-lid: € 580.00
Partner (BZB/Fedafin): € 480.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
Iedere persoon die professioneel een algemene kennis nodig heeft van het
bankwezen en/of een attest nodig heeft van zijn professionele kennis, zoals:
Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten;
Personen in contact met het publiek (PCP) van gereglementeerde
ondernemingen, zoals loketbedienden en de relatiegelastigden;
Effectieve leiders van tussenpersonen en personen in contact met het
publiek.

VEREISTE VOORKENNIS
Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding

PROGRAMMA
Inhoud
De opleiding is opgebouwd uit 4 modules.
Module 1 - Basisbeginselen van het bank- en financiewezen
Module 1 geeft een inzicht in de omgeving en in de belangrijkste regels van het
bank- en financiewezen.
De module wordt onderverdeeld in vier delen:
1.
2.
3.
4.

De bankomgeving
Basisbeginselen van het Burgerlijk Recht
Grondslagen van de bankwetgeving
Bescherming van het privé-leven

Module 2 - Compliance
Module 2 geeft een overzicht van de regels die verband houden met de integriteit
van het bankieren. Zij richten zich tot iedere medewerker van een bank.
De module wordt onderverdeeld in vijf delen:
1.
2.
3.
4.
5.

Rol van de compliance
Level playing fields (LPF)
Deontologie van het bankwezen
Verplichting tot informatie
Anti-witwaswetgeving

Module 3 - Betalingsverkeer en spaarproducten
Module 3 is een gespecialiseerd onderwerp gericht op de studie van het
betalingsverkeer en bank-, spaar- en depositorekeningen.
De module wordt onderverdeeld in twee delen:
1. Bankrekeningen en betalingsverkeer
2. Spaar- en depositorekeningen
Module 4 - De beleggingsproducten en beleggingsadvies
Module 4 is een gespecialiseerde module gericht op de studie van de financiële
markten en het monetair beleid en op de courante beleggingsproducten voor
particulieren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beleggingsadvies.
Deze module wordt onderverdeeld in vijf delen:
1.
2.
3.
4.
5.

De financiële markten en het monetair beleid
De aandelen
De obligaties
De instellingen voor collectieve belegging (ICB)
De afgeleide financiële producten

Opbouw opleiding
Na uw inschrijving krijgt u toegang tot ons digitaal leerplatform, daar vindt u het
volgende:
Syllabi:
Elke module heeft zijn eigen syllabus waarvan de inhoud overeenstemt
met de eindtermen van het bijhorende examen;
Oefeningen per module om uw kennis van de leerstof te toetsen en u voor te
bereiden op het examen;
Certificaat:
Bij succesvol afleggen van uw examen kan u hier uw certificaat
afdrukken.
Voorbereiding deelnemer
Hoe kan u van start gaan met deze opleiding:
1. U schrijft zich in voor een examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke
nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
2. Belangrijk is dat u per datum aanvinkt welke modules u moet volgen in het
kader van uw certificatie.
3. In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te
betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving

ontvangen hebt, sturen wij een factuur per mail op.
4. Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw
activatielink tot ons digitaal leerplatform. Hier heeft u toegang tot de syllabi en
oefeningen.
5. Op de dag van het examen zelf ontvangt u na identificatie bij onze
examinator ook een examentoken. Deze is uw activatiecode, geldig voor uw
examensessie(s).
Informatie examen
A. Structuur
U legt per module examen af. Ieder examen bestaat uit vragen van het
meerkeuzetype (geen giscorrectie). Voor een voldoende resultaat moet u minstens
60 % behalen per module. Om een module af te leggen heeft u ongeveer 45 min.
nodig. De maximale tijdsduur van een examensessie is 2u30.
B. Data
Past de gekozen datum niet langer? Geen probleem, u kan uw geplande sessies
wijzigen tot 5 kalenderdagen voor het examen via ons leerplatform.
Indien u zich enkel wenst in te schrijven voor het examen (zonder syllabus, oefenen examenplatform en/of coachingsessie), gelieve u in te schrijven via mail:
info@febefin-academy.be
C. Resultaten
Bij positieve resultaten ontvangt u op uw digitaal leerplatform een door de FSMA
erkend certificaat dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen (aangegeven
per module) en dat getuigt van de vereiste technische kennis.
Indien u niet geslaagd bent voor één of meerdere modules van het
examen, kan u zich rechstreeks inschrijven via ons leerplatform. Bij het kiezen van
een nieuwe datum moet er een wachtperiode van 15 dagen gerespecteerd worden.
Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag van het examen waarvoor u niet
geslaagd bent. Bijvoorbeeld: legt u examen af op 1 september, dan kan u een
herexamen afleggen na 16 september.
Praktische informatie
Plaats examen: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel
Prijs per module:
Lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 120€
Niet-lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 145€
Partner (BZB/Fedafin - met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen):

120€
Totaal pakket (alle 4 modules: examen + syllabus + oefenplatform): 480€
(leden) of 580€ (niet-leden)
Herexamen: 45€

METHODOLOGIE
Type opleiding: E-learning
U kunt deze opleiding via e-learning volgen (behalve examen) door gebruik te
maken van een online leerplatform en met de mogelijkheid tot het inoefenen van de
materie ter voorbereiding van het examen.
Lesmateriaal:
Online oefenplatform
Syllabi
Voorbereidingsoefeningen
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële
producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c
van het K.B. van 1 juli 2006

