Dla kogo,
Nasza oferta to pakiet szkoleń e-learningowych, które ułatwią Państwu
przeprowadzenie procesu adaptacji zawodowej osób nowozatrudnionych do pracy
w banku. Zamiast osobiście przekazywać wiedzę z zakresu ochrony danych
osobowych, tajemnicy bankowej, podstaw ryzyka operacyjnego czy też
bezpieczeństwa informacji, możecie Państwo skorzystać z przygotowanego przez
BODiE pakietu szkoleń.

Dlaczego z nami

Będziecie mieli pewność – potwierdzoną zdanymi egzaminami – że pracownik
opanował wskazany zakres wiedzy i jest gotowy do wykonywania przypisanych
zadań. Dodatkowo pracownik ma możliwość poznania korzeni bankowości
spółdzielczej, oglądając filmik Historia bankowości.

Etapy zdobywania wiedzy

Oszczędzaj czas i korzystaj ze sprawdzonego pakietu „Jestem Nowy”.
Kursy e-learningowe zawarte w pakiecie:
1. Ochrona danych osobowych
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
3. Tajemnica bankowa
4. Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
5. Zdarzenia i straty, czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
6. Marketing w bankowości
7. Kształtowanie kultury etycznej w Banku.
Po zakończeniu każdego ze szkoleń uczestnik ma możliwość samodzielnego
wydrukowania zaświadczenia.

Zasady odpłatności:

Cena pakietu 299,00 zł/os. netto
Po zakończeniu szkoleń w ramach pakietu „Jestem nowy”, w ciągu roku uczestnik
będzie mógł skorzystać z innych kursów e-learningowych z 20% rabatem.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz:
Katarzyna Stempel
T.: +61 42 37 203
M.: +48 600 450 122
E.: k.stempel@bodie.pl

Nota prawna:
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp.
z o.o. i podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 ze zm.).
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany
ani opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp.
z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.,
a w szczególności podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane błędami lub nieścisłościami w niniejszym dokumencie.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie e-learningowe
Temat

Pakiet „Jestem Nowy” (szkolenia adaptacyjne)

Imię i nazwisko

E-mail uczestnika:

Dane do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa banku
Adres banku
NIP
Informacje dodatkowe:
Osoba do kontaktu z
BODiE
E-mail do kontaktu
Telefon do kontaktu
Nadesłane zgłoszenie traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas
uprawniało do wystawienia faktury za kurs, niezależnie od jego ukończenia przez osobę zgłoszoną.
Podpis osoby
upoważnionej

Katarzyna Stempel
Doradca
T. +48 61 42 37 203
M. +48 600 450 122
E. k.stempel@bodie.pl
E. eszkolenia@bodie.pl

Data

