PROGRAM 10.6
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - prenovljen program za
leasing družbe, e-izobraževanje
Namenjen:

Strokovnemu usposabljanju zaposlenih v leasing družbah in njihovim kreditnim
posrednikom, ki so pri svojem delu in nalogah vključeni v procese odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT).

Cilji:

Udeležence seminarja seznaniti s pravnimi predpisi na področju PPDFT. Zaposlene
usposobiti za pravočasno in učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorozma ter za opravljanje nalog in postopkov pri poznavanju stranke
s katero poslujejo, identificiranju sumljivih transakcij ter načinu sporočanja
gotovinskih in sumljivih transakcij Uradu RS za Preprečevanje pranja denarja.

Vsebina:

•
•
•
•
•
•

Metode:

e-izobraževanje, konzultacije z mentorjem, preverjanje znanja.

Termin izvedbe,
vstop v učilnico:

21. maj – 3. junij 2020, s pričetkom ob 10,00 uri. Udeleženci lahko dostopajo do
portala iz poljubne lokacije, potrebujejo računalnik in internetno povezavo. Predviden
čas učenja je cca 4 ure, odvisno od predznanja udeleženca. Osebno uporabniško ime,
geslo in ostale napotke udeleženci prejmejo na dan pričetka programa na svoj enaslov.

Preizkus znanja:

Ob zaključku programa udeleženci opravijo preizkus znanja. K testu lahko pristopijo
dvakrat v navedenem terminu.
Po uspešno zaključenem programu, udeleženec pridobi potrdilo, do katerega dostopa
v svojem profilu, ga lahko posreduje pristojnim službam in po želji tudi natisne.
Program je uspešno zaključen, ko udeleženec predela gradivo in uspešno opravi
zaključno preverjanje znanja

Potrdilo:

Opredelitev PD in FT
Pravno formalni okvir
Sistem za PD in FT
Pregled stranke
Poročanje Uradu za PPD
Sumljivo poslovanje strank

Kotizacija:

28,00 € + ddv. Kotizacijo poravnate po prejemu računa.

Prijave:

do 20. maja 2020 preko prijavnice na spletni strani Združenja bank Slovenije. Pisne
odjave sprejemamo do 20. maja 2020, v primeru nepravočasne odjave bomo
zaračunali celotno kotizacijo. Pri prijavi opozarjamo na pravilnost zapisa imena,
priimka in e-naslova udeleženca, popravek tekom izobraževanja in na potrdilu se
zaračuna 10,00 € + ddv. Pri večjem številu kandidatov iz iste institucije, kandidate
lahko prijavijo strokovne službe, ki so pridobile status prijavitelja (za info pošljite
sporočilo na ic@zbs-giz.si).V tem primeru strokovne službe prijavljene obvestijo še
pred pričetkom izobraževanja, da so napoteni na e-izobraževanje v organizaciji
Izobraževalnega centra ZBS in sporočilo pošljejo v vednost na ic@zbs-giz.si.

Informacije:

Za dodatna pojasnila in morebitna vprašanja glede programa smo na voljo na
ic@zbs-giz.si.

