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VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU PRO
ZAMĚSTNANCE POJIŠŤOVEN
A POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ
Proč plýtvat časem, energií a financemi
na vytváření vlastních vzdělávacích
modulů, programů a interních školení,
které ve většině případů neobsáhnou
vše, co je potřeba a co bylo záměrem.

vzdělávací program pro

•
•

pojišťovny
pojišťovací makléře

Proč s E.G.I.?
E.G.I. je sdružení profesionálů, kteří připraví vzdělávací program přímo
na míru potřebám Vaší společnosti a Vašich zaměstnanců. Spojte se
se zkušenými a úspěšnými!
Celý vzdělávací program zastřešuje Eva Gmentová.

Využijte naše zkušenosti, naše kapacity
a odbornost našich lektorů. Vzdělávejte
se pomocí outsourcingu, najměte si
na vytváření programů profesionály,
najměte si EGI.

Ing. Eva Gmentová LL.M. – více než 30 let praxe ve finančních
službách, od roku 2000 v pojišťovnictví; specialista na zemědělské
pojištění, zodpovědnost za pojištění skupiny AGROFERT již od
roku 2001. Absolventka Vysoké škody zemědělské, nyní Zemědělské
Univerzity v Praze. Absolventka postgraduálního kurzu Aktuální otázky
v pojišťovnictví na VŠE. Studium profesního vzdělávání v oblasti práva
s dosažením titulu LL.M. v oblasti Korporátního práva, dizertační práce
na téma Civilní a trestně právní odpovědnost statutárních orgánů
v kontextu s trestným činem pojistného podvodu.

Komu je vzdělávací program určen

Další informace o vzdělávacím programu

»»
»»

zaměstnavatelům, kteří chtějí pečovat o vzdělávání svých
zaměstnanců

Doba trvání kurzu:

dle dohody

pojišťovnám, pojišťovacím makléřům

Harmonogram:

dle dohody

Počet účastníků

dle dohody

Cena kurzu:

dle dohody

Místo konání:

dle dohody

Možný program kurzu v rozsahu modulů 1–7
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Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele –
začátečníci (1)
Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele –
pokročilí (2)
Profesní vzdělávací programy – pokročilí – specifické
pojistné okruhy (3)
Profesní vzdělávací programy – pokročilí – oborová
pojištěná (4)
Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele – pokročilí –
zaměřeno na zemědělství (5)
Vzdělávání pro likvidátory zemědělského pojištění (6)
Speciální vzdělávací programy – soft skills a hard skills (7)
Individuální koučování ke zvyšování odbornosti
pojišťovacího zprostředkovatele
Dále dle specifických požadavků zadavatele
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vzdělávání pro praxi v oblasti pojištění
osobní přístup ke studentům
vzdělávání na míru
letité zkušenosti
využití příkladů z praxe

Další informace o kurzech na eg-egi.cz/kurzy
Přihlásit se na kurz je možné na webu nebo přes email prihlaska@eg-egi.cz

Ing. Eva Gmentová LL.M. | Radičova 2479/7, 169 00 Praha 6
telefon +420 604 338 897 | email gmentova@eg-egi.cz | web eg-egi.cz
Ing. Eva Gmentová, LL.M. je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých – www.aivd.cz

