PROGRAM 6.2.1.
Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit A
Namenjen:

Izobraževalni program je namenjen usposabljanju kandidatov za pripravo
na preizkus strokovnega znanja za izvrševanje naročil za račun strank (A
izpit) ter vsem zainteresiranim za razpisane teme seminarja. Program
pokriva pomemben del tematike, ki jo je potrebno poznati za opravljanje
poslov borznega posrednika.

Vsebina
programa:

Predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov
Nematerializirani vrednostni papirji
Pravila poslovanja KDD
Pravila in poslovanje Ljubljanske borze
Investicijski skladi in njihovi upravljavci
Trženje enot investicijskih skladov
Preprečevanje pranja denarja
Varstvo osebnih podatkov
Poslovna etika, odnos do vlagateljev

Vsebina izpita,
Priporočena
literatura:

Vsebina in priporočena literatura za opravljanje preizkusa strokovnih znanj
za brokerski izpit A je objavljena na spletni strani Združenja bank Slovenije.
Udeležencem programa priporočamo, da literaturo za izpit predelajo pred
udeležbo na seminarju.

Izvajalci:

mag. Damjan Blatnik, Gregor Strehovec, Matjaž Titan, mag. Darja
Jermaniš, Jasna Stanković, mag. Damir Cavnik

Metode:

predavanje, obravnava primerov, vprašanja in odgovori

Datum izvedbe:

4.-5. april 2022, s pričetkom ob 9.00 uri

Način izvedbe:

Spletni seminar na MS Teams povezavi.

Kotizacija:

260,00 EUR + ddv. Plačilo kotizacije po prejemu računa. Za tri udeležence
iz iste institucije priznan 10% popust.

Prijave:

do ponedeljka, 28. marca 2022 s prijavo na spletni strani Združenja bank
Slovenije, po roku za prijave je cena 10 % višja. Pisne odjave sprejemamo
do 28. marca na ic@zbs-giz.si, sicer se zaračuna celotna kotizacija.

Informacije:

ic@zbs-giz.si

Izvrševanje naročil za račun strank
(Pripravljalni seminar za brokerski izpit A)

4. in 5. april 2022
Spletni seminar (MS Teams)

Ponedeljek, 4. april 2022
08.30 – 09.00

Registracija

09.00 – 09.15

Uvod v program
Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije

09.15 – 10.45

Trg finančnih instrumentov
Uredba MiFIR
mag. Damjan Blatnik, Agencija za trg vrednostnih papirjev

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 11.45

Ostali predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov
mag. Gregor Strehovec, SKB banka d.d

11.45 – 12.30

Poslovna etika, odnos do vlagateljev
mag. Gregor Strehovec, SKB banka d.d.

12.30 – 13.30

Nematerializirani vrednostni papirji
Pravila poslovanja KDD
Matjaž Titan, odvetnik

Torek, 5. april 2022
09.00 – 09.45

Pravila in poslovanje Ljubljanske borze
mag. Darja Jermaniš, Ljubljanska borza d.d.

09.45 – 10.45

Investicijski skladi in njihovi upravljavci ter trženje enot
investicijskih skladov
Jasna Stanković, Agencija za trg vrednostnih papirjev

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 12.15

Preprečevanje pranja denarja
Varstvo osebnih podatkov
mag. Damir Cavnik

