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I.

Zakres i cel e-szkolenia
Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane na podstawie materiału otrzymanego z Fundacji
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz wynikających z regulaminów obowiązujących w Banku
Polskiej Spółdzielczości a także z kluczowych aktów prawnych takich jak Prawo Bankowe i Ustawa
o usługach płatniczych.
E-szkolenie obejmuje swym zakresem następujące obszary:

Rachunki dla osób fizycznych
rachunki oszczędnościowe
rachunki rodzinne
rachunki lokat oszczędnościowych
rachunki osób małoletnich






czynności związane z tymi rachunkami
szczególne uregulowania

Rachunki dla klientów instytucjonalnych





rachunki rozliczeniowe
rachunki lokat terminowych
rachunki lokacyjne
rachunki VAT

Rachunki wspólne i powiernicze



rachunki wspólne
rachunki powiernicze

Umowa rachunku bankowego
Pełnomocnictwa
Reklamacje
Egzekucja z rachunku bankowego
Bankowość elektroniczna
Podstawowe uregulowania PAD
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W e-szkoleniu znajdują się również scenki przedstawiające praktyczne sytuacje z jakimi mogą
w przyszłości spotkać się osoby obsługujące Klientów banku. Uczestnicy będą mogli także utrwalić
swoją wiedzę rozwiązują zawarte w e-szkoleniu ćwiczenia, autotesty i elementy interakcyjne a na
zakończenie rozwiązać test, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Głównym celem e-szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przejrzystej formie informacji
dotyczącej rachunków bankowych, ich podziału, rodzaju i dokumentacji oraz czynności
związanych z prowadzeniem rachunków bankowych takich jak udzielanie pełnomocnictwa czy
zapis na wypadek śmierci.
W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy
Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany
przedstawiają zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem.

https://www.wiab.com.pl/informacje/rachunki-bankowe--demo

II.

Realizacja e-szkolenia
E-szkolenie udostępniane jest na platformie e-learningowej WIAB przez okres
dla każdego uczestnika w ramach ustalonego z Bankiem terminu.

2

tygodni

Każdy uczestnik ma zapewniony stały dostęp on-line przez 24 h/dobę
i elastycznie w dogodnym dla siebie czasie może uczestniczyć w e-szkoleniu,
bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne co wiąże się
z uzyskaniem dodatkowych oszczędności dla Banku.
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Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do platformy
wraz z instrukcją korzystania z programu i zasadami zaliczenia e-szkolenia.
Na zakończenie odbędzie się test końcowy on-line. Po jego zaliczeniu każdy z uczestników
otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie e-szkolenia.

III.

Koszt e-szkolenia
Szkolenie swym zakresem merytorycznym obejmuje dwudniowe szkolenie stacjonarne
koszt realizacji szkolenia w formule e-learningowej dla jednej osoby

wynosi tylko

150 zł

Powyższy koszt obejmuje:









dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie
pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu
wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania
wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie
– bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Bank
w przypadku nie zaliczenia testu na zakończenie e-szkolenia w pierwszym
terminie – dodatkowa możliwość poprawy w innym terminie
– bez ponoszenia kosztów przez Bank
elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Dodatkowo dzięki realizacji e-szkolenia w formule e-learningowej Bank uzyska duże
oszczędności wynikające z kosztów logistycznych czy czasu pracy, które musiałby
ponieść w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną

KARTĘ ZGŁOSZENIA

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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