Bijscholing - Update van de bancaire rekeningen
en spaarproducten - Afstandsstudie
DOELSTELLINGEN
U heeft al een eerste ervaring met de bankomgeving en wil uw basiskennis herzien
en uitdiepen om die beter te beheersen. Deze opleiding behandelt de verschillende
domeinen die u nodig heeft om vlot te functioneren in de bancaire wereld.
Deze opleiding heeft als doelstelling:
de betaalrekening en de spaarproducten verbonden aan bankrekeningen
kunnen omschrijven;
de voornaamste kenmerken, functies en kosten van ieder van deze
bankrekeningen kunnen bepalen en de eventueel toepasselijke reglementering;
het fiscaal stelsel van ieder soort rekening kunnen herkennen.
Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test kunt
u een bijscholingscertificaat behalen.
VOLLEDIGE BIJSCHOLING VIA AFSTANDSONDERWIJS, INCLUSIEF TEST

SAMENVATTING
Categorie:
Retail banking
Niveau:
Advanced
Type opleiding:
E-Learning
Prijs:
Lid: € 140.00
Niet-lid: € 175.00
Partner BZB: € 140.00

Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
Punten/uren:
Bank: 9
Verzekeringen: 1.5
Attestering:
600.013
700.010

DOELGROEP
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer
werkzaam zijn als:
bank- en verzekeringsbemiddelaars (en hun VVD en PCP) die hun klanten
willen adviseren in het aanbod van bankrekeningen en bancaire
spaarproducten en/of vergelijkbare spaarverzekeringen van tak 21 (+ 26).

VEREISTE VOORKENNIS
Advanced Level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA
Inhoud
De bancaire rekeningen en spaarproducten
Deel 1: De betaalrekening (zichtrekening)
Omschrijving, kenmerken, functies, kosten…
Basisbankdienst
Overschrijving
Domiciliëring en doorlopende opdracht
Debet- en kredietkaart
Betalingen in buitenland
Deel 2: De spaar- en depositorekeningen
Spaardepositorekeningen (gereglementeerd en niet)
Termijnrekeningen
Kwaliteits- of derdenrekeningen
Informatie inschrijving:

U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij
elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
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 heeft, sturen wij u deze factuur per mail op.
Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw
activatielink tot het oefenplatform waar u de syllabus kan terugvinden. U
studeert grondig de inhoud van de syllabus, rekening houdend met de
vermelde doelstellingen van de opleiding.
Informatie online test:
Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar
wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen
wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om
te slagen voor de test.
De test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U heeft 2 pogingen en 20 minuten de tijd
om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60%
behalen.
Het slagen van de test geeft u recht op bijscholingspunten in verhouding met het
aantal te leren pagina’s: maximum 1,5 punten per 10 bladzijden.
Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar
heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig heeft.
Punten:
Bankbemiddeling: 9 punten voor min. 9 uur zelfstudie, bewezen door te
slagen in een test.
Verzekeringsbemiddeling: 1,5 punten voor min. 1,5 uur zelfstudie, bewezen
door te slagen in een test.
Praktische informatie
Duurtijd: E-learning + online test van max. 20 minuten
Prijs per module:
Lid (met inbegrip van syllabus en test): 140€
Niet-lid (met inbegrip van syllabus en test): 175€
Partner (BZB/Fedafin; met inbegrip van syllabus en test): 140€
Indien u deze opleiding volgt in het kader van een paritair initiatief (Sofuba, Startfin,
Epos…), is de inschrijving gratis.

METHODOLOGIE
Vorm: E-learning
Opleidingsmateriaal: Syllabus
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.
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de
onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van
4 april 2014.

