sdílením zkušeností odborníků k vašemu růstu!

AKADEMIE E.G.I. ANEB
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY Z ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI V ROZSAHU VELKÝCH RIZIK
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vzdělávací program pro
zájemce o toto téma

eLearningové kurzy – přístup na tři měsíce

Proč s E.G.I.?

»»
»»
»»

Když to myslíte vážně s nějakým sportem, začnete trénovat, jestli chcete
být dobří, najmete si trenéra, pokud chcete být hodně dobří, zkušený
trenér je nezbytností. S pojištěním je to stejné; potřebujete se naučit,
co a jak nabízet. Chcete-li být opravdu dobří a patřit v oboru rychle
mezi nejlepší, bez trenéra se také neobejdete. A proto je zde E.G.I. –
profesionálové na hřišti pojištění. Učte se od zkušených a úspěšných!

Dovednosti pojišťovacího zprostředkovatele
Pojištění občanů
Zemědělské pojištění

Prezenční kurzy, přičemž každý bude zakončen
případovou studií

»»
»»
»»
»»

Pojištění vozidel – lektor Bc. Věra Lukášová
Životní pojištění – lektor Ing. Dušan Šídlo
Průmyslové pojištění včetně velkých rizik – lektor
Ing. Eva Gmentová , LL.M.
IDD v praxi aneb odborná péče, předsmluvní informace
a další povinnosti dle ZDP – lektor
Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Celý vzdělávací program zastřešuje Eva Gmentová.
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.

Další informace o vzdělávacím programu

* Při zakoupení všech prezenčních kurzů zvýhodněná cena 15.000 Kč,
včetně přístupu do eLearningových kurzů zdarma.
Při zakoupení všech tří eLearningových kurzů bez účasti na
prezenčních kurzech cena 5.000 Kč.
Při zakoupení jen některého kurzu plná cena. Při zakoupení více než
jednoho kurzu přístup do zvoleného eLerningového kurzu zdarma.
Každý, kdo absolvuje Akademii EGI, automaticky získává
slevu 20 % na zkoušky odborné způsobilosti z distribuce
velkých rizik pořádané akreditovanou osobou E.G.I. Education
Grow Insurance, s.r.o.
** Každý kurz bude mít vyhlášený jeden termín. Při naplnění počtu
účastníků bude vyhlášen termín nový. Lze objednat celou akademii
nebo jednotlivé kurzy jen pro své zaměstnance.

Počet účastníků:

na webu

Doba trvání kurzu:

na webu

Cena kurzu:

15.000 Kč*

Místo konání:

učebna AIVD Karlovo nám. 14/292, Praha 2 		
nebo bude upřesněno podle počtu účastníků

Termíny:

březen až červen, září až listopad
vždy pravidelně **

Lektoři:

»»
»»
»»
»»
»»

uvedeno u konkrétního kurzu

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

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o., IČ: 07738897
telefon +420 604 338 897 | email gmentova@eg-egi.cz | web eg-egi.cz
Společnost je členem AIVD – www.aivd.cz

