Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych.
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=273436&preview=1. Sprawdź warunki tutaj
(link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.
Jest kulminacj? ?cie?ki rozwoju doradcy. Na tym poziomie doradcy musz? potwierdzi? wnikliwe rozumienie
procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczn? wiedz? we
wszystkich segmentach produktów finansowych, w??czaj?c inwestycje alternatywne, oraz praktyczne
umiej?tno?ci kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Studium Planowania
Finansowego EFPA EFP, poziom IV, ko?czy si? mi?dzynarodowym egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu
Eksperta Planowania Finansowego (European Financial Planner).

Szkolenia WIB:

Certyfikaty EFPA:

Co osi?gniesz poprzez udzia? w szkoleniu?

Przygotujesz si? do roli profesjonalnego doradcy-eksperta w finansach i biznesie dla zamo?nego klienta
indywidualnego, z uwzgl?dnieniem prowadzonej przez niego dzia?alno?ci gospodarczej
Po zdaniu egzaminu EFP zdob?dziesz najbardziej presti?owy certyfikat planowania
finansowego European Financial Planner i potwierdzisz, ?e potrafisz:
przygotowa? kompleksowy i szczegó?owy plan finansowy dla zamo?nego klienta, w tym
prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz?, dopasowany do profilu i cyklu ?ycia klienta,
wykorzystuj?cy pe?ne spektrum produktów finansowych oraz uwzgl?dniaj?cy optymalizacj?
podatkow?
monitorowa? i modyfikowa? plan finansowy wraz ze zmieniaj?cymi si? warunkami rynkowymi i
sytuacj? klienta
zbudowa? d?ugofalow?, dochodow? wspó?prac? z klientem, opart? na zaufaniu i
transparentno?ci
Posiadacz presti?owego certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFP potrafi przeprowadzi?
kompleksowy proces planowania finansowego poprzez:Posiadacz certyfikatu EFP jest znakomitym
cz?onkiem zespo?u. ?atwo dostosowuje si? do zmieniaj?cego si? ?rodowiska, w tym otoczenia
technologicznego. Potrafi wyznaczy? priorytety w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Kieruje si?
niez?omnie etyk? zawodu.
nawi?zanie konstruktywnej relacji z klientem, opartej na zaufaniu
okre?lenie celów i oczekiwa? klienta
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zebranie wszystkich potrzebnych informacji na temat klienta
okre?lenie statusu finansowego klienta, profilu ryzyka i cyklu ?ycia
opracowanie szczegó?owego planu finansowego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwa? klienta
oraz sytuacji makroekonomicznej
zaprezentowanie planu finansowego klientowi
wdro?enie planu finansowego
monitorowanie dossier klienta

Komu polecamy szkolenie?
Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA EFA, poziom III,
Najbardziej do?wiadczonym doradcom finansowym w segmencie bankowo?ci prywatnej i zarz?dzaniu
maj?tkiem, którzy chc? zdoby? i potwierdzi? najwy?szy poziom kompetencji zawodowych.
Wymagania wst?pne:
Wskazane jest posiadanie wiedzy i umiej?tno?ci na poziomie Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego
EFPA EFA, kilkuletnie do?wiadczenie w pracy z klientami zamo?nymi, profil analityczny.
Jak przebiegaj? zaj?cia?
Studium jest realizowane w formie warsztatowej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzaj? do kluczowych
zagadnie?, które rozwijane s? w trakcie licznych ?wicze? indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pyta? i
odpowiedzi. W trakcie zaj?? uczestnicy najpierw z pomoc? trenera, a potem samodzielnie pracuj? nad z?o?onym
studium przypadku klienta zamo?nego, wymagaj?cym przygotowania planu finansowego. Swoje propozycje
planów finansowych prezentuj? w trakcie ostatnich zaj??, które s? kulminacj? programu i bezpo?rednim
przygotowaniem do egzaminu EFP, sk?adaj?cego si? z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z
planowania finansowego. Egzamin EFP organizuje EFPA Polska.
Po ka?dej sesji mo?esz kontynuowa? proces uczenia si?, korzystaj?c ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za
po?rednictwem opiekuna Studium) oraz zagl?daj?c do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku
np.:

Do poczytania, czyli spis lektur uzupe?niaj?cych

Sprawd? si?, czyli przyk?adowe pytania egzaminacyjne
Dla przypomnienia, czyli materia? szkoleniowy w pliku pdf

Kto prowadzi szkolenie?
Zespó? trenerów: do?wiadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowo?ci, ubezpiecze?,
funduszy emerytalnych, doradztwa biznesowego, podatków, planowania inwestycyjnego i zarz?dzania portfelem.
To znakomici trenerzy, którzy ??cz? do?wiadczenie rynkowe, z pasj? zawodow? i potrzeb? dzielenia si? wiedz?.
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Proces planowania finansowego (8 h)
G?ówne wyzwania planowania finansowego: klient bogaty i prowadz?cy dzia?alno??
gospodarcz?
Wskazanie najlepszych praktyk i kierunków rozwoju
Przegl?d rynku lokalnego i mi?dzynarodowego
Zagadnienia etyczne zwi?zane z planowaniem finansowym
Makroekonomia i globalny rynek finansowy (16 h)
Polityka fiskalna, teoria i procesy decyzyjne
Polityka pieni??na, teoria i procesy decyzyjne
Finanse behawioralne (8 h)
Wp?yw emocji na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
Jak uracjonalni? proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
Analiza, planowanie i zarz?dzanie potrzebami klienta: ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe
(6 h)
Ubezpieczenia maj?tkowe i pozosta?e osobowe
Ubezpieczenia ?yciowe
Analiza, planowanie i zarz?dzanie potrzebami klienta: emerytury i strategie emerytalne (6 h)
Aktualny system emerytalny (3 filary): mo?liwo?ci i ograniczenia
Przegl?d instrumentów (IKZE/IKE, PPE)
Strategie emerytalne
Case studies
Analiza, planowanie i zarz?dzanie potrzebami klienta: inwestycje i strategie inwestycyjne (20 h)
Przegl?d instrumentów akcje, d?ug, instrumenty pochodne.
Wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych.
Miary ryzyka i stopy zwrotu podstaw? planowania i zarz?dzania inwestycj?. Korelacja.
Dywersyfikacja.
Strategie inwestycyjne jako instrument zarz?dzania inwestycj?
Strategie opcyjnie.
Gry inwestycyjne. Zarz?dzanie strategi? inwestycyjn?
Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców (8 h)
Rynek walutowy (FOREX)
Rynek surowców:
Inwestycje po?rednie na rynku surowców
Inwestycje alternatywne: nieruchomo?ci (6 h)
Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomo?ci
Inwestowanie na rynku nieruchomo?ci
Przegl?d instrumentów inwestycyjnych na rynku nieruchomo?ci
Strategie d?ugoterminowego inwestowania w nieruchomo?ci:
Case studies
Inwestycje private equity (6 h)
Rynek niepubliczny
Inwestowanie na rynku private equity
Rynek venture capital: business angels
Przegl?d instrumentów
Strategie
Optymalizacja podatkowa. Przekazywanie maj?tku. Elementy prawa mi?dzynarodowego (16 h)
Zysk bez ryzyka czyli wykorzystanie spó?ek osobowych do realizacji dzia?alno?ci gospodarczej –
spó?ki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spó?ka kapita?owa
Holding podatkowy, Fundusz Inwestycji Zamkni?tych, Struktury mi?dzynarodowe (Holandia, Cypr,
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Luksemburg), a mo?e Fundacja b?d? Trust
Optymalne formy obni?enia podstawy opodatkowania
Efektywne formy finansowania dzia?alno?ci oraz ektywne formy zatrudnienia kadry kierowniczej
(ZUS, PIT), w tym opcje na akcje oraz ubezpieczeniowe produkty motywacyjne
Optymalne formy wyj?cia z inwestycji (sprzeda? udzia?ów a sprzeda? maj?tku)
Transfer mi?dzypokoleniowy, w tym wehiku?y ubezpieczeniowe
Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku, z wykorzystaniem
kalkulatora finansowego (8 h)
Warsztaty w zarz?dzaniu portfelem klienta (16 h)
Rynek finansowy: przegl?d istotnych cech dla zarz?dzania portfelem
Kompleksowa analiza profilu klienta
Kompleksowa analiza potrzeb klienta
Ocena sytuacji zastanej oraz modyfikacje z zastosowaniem podej?cia portfelowego
Finansowanie potrzeb: przegl?d instrumentów
Tworzenie strategii inwestycyjnych opartych na klasach aktywów
Zarz?dzanie p?ynno?ci? a konstrukcja struktury portfela
Monitoring portfela: p?ynno??, duration, ryzyko kredytowe, zmienno??
Stres testy portfela
Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
Studia przypadku
Planowanie finansowe dla przedsi?biorców: podstawy finansów przedsi?biorstwa, pozyskiwanie
kapita?u, ocena projektów inwestycyjnych (20 h)
Analiza sprawozda? finansowych przedsi?biorstwa
Analiza ?róde? i u?ycia funduszy (kapita?ów) wg bilansu przedsi?biorstwa
Przygotowanie i analiza sprawozdania z przep?ywów gotówki
Analiza kapita?u pracuj?cego
Jak przeanalizowa? i oceni? zewn?trzne potrzeby finansowe w przedsi?biorstwie
Ocena perspektyw ekonomiczno-finansowych dla w?a?ciciela biznesu
Jak przygotowa? kompletn? i zintegrowan? propozycj? planu finansowego dla w?a?ciciela
biznesu
Jak koordynowa? plan ekonomiczno-finansowy
Planowanie finansowe d?ugów biznesowych
Wybrane aspekty fiskalne planowania d?ugów biznesowych
Podstawy analizy i oceny zmian d?ugów i ich przep?ywów
Arbitra? kapita?u d?u?nego w okresie kosztu kapita?u
Definiowanie i przygotowanie oferty finansowej po stronie kapita?u (w?asnego) klienta
Poj?cia: fuzji i przej??, wykupów, d?wigni finansowej, wykupów mened?erskich, ofert publicznych
(IBOs).
Jak zarz?dza? udzia?ami i akcjami firm z sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (SME)
Definicja i charakterystyka firm mieszcz?cych si? w okre?leniu firm z sektora ma?ych i ?rednich
przedsi?biorstw (SME)
Wybrane zaawansowane zagadnienia z zarz?dzania korporacjami, ró?nice mi?dzy poj?ciami:
trust, holding i fundacja
Analiza aplikacji ubezpieczenia biznesu dla firm sektora SME
Warsztaty w planowaniu finansowym: opracowanie i prezentacja planu finansowego klientowi,
zastosowanie kalkulatora finansowego (16 h)

Gdzie: Warszawa
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Jak długo trwa: 164 godz. dyd.
Cena: 9000,00 zł zł netto VAT zw.-przy jednorazowej wpłacie
9150,00 zł zł VAT zw.-przy wpłacie w ratach
Termin: 08.11.2019
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