Egzamin ECB EFCB 3E
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Egzamin potwierdza mocne fundamenty praktycznej wiedzy ogólnobankowej, która jest podstawą skutecznego
rozwoju kariery w sektorze usług finansowych. Egzamin można zdawać eksternistycznie. Zdanie egzaminu
gwarantuje uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz daje prawo ubiegania się o stopień
zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w
Bankowości Polskiej. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jedynym ogólnoeuropejskim certyfikatem z
zakresu fundamentów nowoczesnej bankowości.
Komu polecamy szkolenie?
Certyfikacja ECB EFCB 3E jest adresowana do wszystkich pracowników instytucji finansowych oraz osób
zainteresowanych karierą w tym sektorze.
Jak przebiega egzamin?
Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej (test składający się z 60 pytań), w języku polskim. Baza pytań
testowych (bez odpowiedzi) do pobrania tutaj.

Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów
do egzaminu ECB EFCB 3E są wymagania egzaminacyjne, określone w Standardzie Dyplomowanego Pracownika
Bankowego, zawierającym Cele egzaminacyjne EFCB 3E opracowane przez European Banking and Financial
Services Training Association, do pobrania tutaj. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy
podręcznik „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, który jest do pobrania
nieodpłatnie.
Pobierz podręcznik w formatach:

Podręcznik jest rekomendowany przez ZBP przy przygotowaniu się do egzaminu, natomiast poszczególne
zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł
internetowych.
Szerzej o certyfikacji w artykule w Karierze w Finansach.
Zgłoszenia i informacje:
Wypełniając formularz zgłoszenia na egzamin należy wpisać:
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1. Osoby po raz pierwszy przystępujące do egzaminu: datę i miejsce urodzenia (niezbędne do wystawienia Certyfikatu) oraz
adres korespondencyjny, na który chcecie Państwo otrzymać Certyfikat (jeśli inny od adresu płatnika).
2. Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego: informacje z punktu 1. oraz miejsce i datę pierwszego egzaminu.

Brak powyższych danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na egzamin.

Europejski Certyfikat Bankowca 3E wystawiany jest przez the European Banking and Financial Services Training
Network, EBTN (www.ebtn.eu), który prowadzi centralny rejestr osób certyfikowanych (EFCB Registry).
Przygotowanie do egzaminu ECB EFCB 3E WIB realizuje w formule otwartej i wewnętrznej na podstawie
programu Europejskiego Studium Bankowości w wymiarze 40 godz. dydaktycznych.

GŁÓWNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ECB EFCB 3E

Posiadacz Certyfikatu ECB EFCB 3E będzie potrafił:
MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)
1. Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza)
2. Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza)
3. Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza);

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)
1. Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza)
2. Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów
(umiejętność, wiedza)
3. Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność)
4. Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami
obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność)
5. Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w
ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja);

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE (27%)
1. Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie
(wiedza)
2. Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko
3. Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku
(wiedza, umiejętność)
4. Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania
system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).

Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 90 minut
Cena: 528.46 zł zł netto plus 23% VAT (650,00 brutto) Odpłatność obejmuje opłatę za egzamin, możliwość
przystąpienia do jednej poprawki w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu oraz wydanie certyfikatu EFCB
3E. Należność należy wpłacić na rachunek ING Bank Śląski SA - 93 1050 1038 1000 0023 2887 9727.
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Termin: 15.12.2018
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