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ZÁKLADNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO POJIŠŤOVACÍ PORADCE A MAKLÉŘE

Už víte jak na distribuci pojištění podle nového ZDPZ?
Máte splněnu odbornost pro přechodné období?
Představujeme nový vzdělávací program pro rozvoj i řešení odbornosti v pojišťovnictví.

KURZY JSOU URČENY PRO
zprostředkovatele pojištění, vázané zástupce a jejich pracovníky
• vstupující i pracující v oboru
• s potřebou vyřešit odbornost podle zákona v přechodném období
• se zájmem o novou úpravu distribuce pojištění podle ZDPZ

SESTAVÍTE
SI SAMI!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DISTRIBUCE POJIŠTĚNÍ 2019

ZÁKLADNÍ KURZ K DISTRIBUCI
POJIŠTĚNÍ PODLE ZDPZ 2019

Kurz pro seznámení s terminologií, základními
aspekty nové právní úpravy. Základní
vzdělávací aktivita zakončená krátkým testem.
Výborný prostředek k prokázání odbornosti
v přechodném období 2019–20!

OBOROVÉ MODULY

Oborové moduly tvoří nadstavby Základního

Modul POJ1

Modul POJ3

Životní pojištění

Neživotní pojištění
občanských rizik

kurzu k distribuci pojištění podle ZDPZ.
Distribuujete pouze pojištění motorových
vozidel? Stačí jen jeden modul.
K Základnímu kurzu lze vybrat jakoukoliv

Modul POJ2

Modul POJ4

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění

motorových vozidel

podnikatelských rizik

kombinaci modulů, které tematicky navazují
a rozšiřují Základní kurz. Příklady, vysvětlivky
pojmů, přehledný glosář – to je podstata
modulů!

OBSAH KURZŮ

ZÁKLADNÍ KURZ
K DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ 2019

OBOROVÉ MODULY

Cílem kurzu je získat a/nebo upevnit přehled o nové

vzdělávání po ukončení studia Základního kurzu

právní úpravě distribuce pojištění a zajištění. Kurz

k distribuci pojištění 2019–20

Oborové moduly tvoří nadstavbu – pokračující

je plně vyhovující vzdělávací aktivitou pro vydání
čestného prohlášení o splnění odbornosti podle

Oborové moduly tvoří nadstavby Základního

ZDPZ v přechodném období 2019–20!

kurzu k distribuci pojištění podle ZDPZ. Moduly
pro jednotlivé obory mají jednotnou strukturu.

1. Distribuce pojištění

Distribuujete pouze pojištění motorových vozidel?

1.1 Distribuce pojištění a dohled ČNB

Stačí jen jeden modul. K Základnímu kurzu

1.2 Zprostředkovatelé a jejich role

lze vybrat jakoukoliv kombinaci modulů, které

1.3 Odborná způsobilost

tematicky navazují a rozšiřují Základní kurz.

1.4 Odměňování v distribuci

Příklady, vysvětlivky pojmů, přehledný glosář – to
je podstata modulů!

2. Právní úprava soukromého pojištění
2.1	Základní pojmy v sektoru pojištění a zajištění

MODUL POJ1-POJ4

2.2 Vznik, průběh a zánik pojistné smlouvy
2.3 Druhy pojištění (škodové a obnosové)
2.4 Povinná dokumentace pojištění

1.	Stručná charakteristika oboru v návaznosti
na druhy pojištění a základní pojmy.
• Škodové/obnosové pojištění

3. Související předpisy a povinnosti v distribuci
3.1	Opatření proti praní špinavých peněz – AML
3.2	Opatření pro ochranu osobních údajů – GDPR
3.3 Mlčenlivost a etika v distribuci pojištění

• Pojistná částka, limity pojištění
• Klíčové prvky pojištění: podstata, cílová
skupina, životní situace
• Definice oprávněné a obmyšlené osoby

3.4 Daňová problematika
2. Charakteristika pojistných rizik
• Karenční doby
• Spoluúčasti
• Podpojištění / přepojištění
3. Nejčastější výluky v pojištění
• Na co si dát pozor při sjednání
4. Další specifika pojištění
• Specifická terminologie a pojmy pro danou
skupinu pojištění
5. Příklady z praxe

KONTAKT
Ing. Lukáš Beránek
E: lukas.beranek@efpa.cz
T: +420 725 966 655
https://efpa.cz/vzdelavani
Evropská asociace finančního plánování
Česká republika
Pobřežní 46
186 00 Praha 8

• Výpočty pojistných částek, plnění, zajímavosti
oboru
• Příklady k likvidaci pojistných událostí

