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Akce na vzdělávací balíčky do 30.11.2021 
Špičkové následné vzdělávání na pojištění. Využijte AKCE pouze do 30.11.2021 na balíčky 

vzdělávacích programů. Neztrácejte čas klikáním e-learningů, pusťte si živý výklad od 

předních odborníků na pojištění.  

 

Absolvoval jsem zkoušku Doporučujeme Rozsah Cena   

IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na 

pojištění (180 min) 

Balíček vzdělávání 

POJ-ABC (videa) 

15 hodin 987 Kč Přidat do košíku 

VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a 

neživotní pojištění podnikatelů (180 min) 

Balíček vzdělávání 

POJ-ZNP (videa) 

15 hodin 986 Kč Přidat do košíku 

VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a 

neživotní občanské pojištění (180 min) 

Balíček vzdělávání 

POJ-ZNO (videa) 

15 hodin 987 Kč Přidat do košíku 

Cena je uvedena včetně DPH. Pro využití akční ceny nezapomeňte uvést promo kód. Nezáleží, kde 

jste zkoušku absolvovali, následné vzdělávání můžete splnit u kterékoli akreditované osoby. Kurzy 

prošlo již více než 1500 absolventů. Vybírat můžete ze 17 hodin programů. Video je efektivní a 

moderní forma vzdělávání. U nás se opravdu dozvíte něco nového a hlavně užitečného. Všechny 

kurzy jsou nezávislé, volbu konkrétního produktu necháváme na vás.  

 

Balíčky se skládají z těchto programů: 

Kód Název Rozsah Zaměření* Cena AKCE 

NVP-ARB Finanční arbitr a ochrana spotřebitele 1:00 Obecné 119 Kč 65 Kč 

NVP-PVD Pojistné podvody 1:30 Obecné  179 Kč 98 Kč 

NVP-RRZP 
Základní principy řízení rizik a cenotvorba v 

životním pojištění 
3:30 ŽP 399 Kč 219 Kč 

NVP-ZMP Životní pojištění a možná připojištění 1:00 ŽP a NOP 149 Kč 82 Kč 

NVP-NEM 
Pojištění invalidity, závažných onemocnění a 

pracovní neschopnosti 
1:30 ŽP a NOP 179 Kč 98 Kč 

NVP-PMV Pojištění motorových vozidel 2:00 PMV 239 Kč 131 Kč 

NVP-TAP Trendy v autopojištění 1:00 PMV 119 Kč 65 Kč 

NVP-

PFNOP 

Principy a fungování neživotního občanského 

pojištění 
2:00 NOP 239 Kč 131 Kč 

NVP-CPO Cestovní pojištění 1:30 NOP 179 Kč 98 Kč 

NVP-PBD 
Pojištění bytových domů a společenství 

vlastníků jednotek 
1:00 NPP 119 Kč 65 Kč 

NVP-UVPR Úvod do velkých pojistných rizik  1:00 VPR 119 Kč 65 Kč 

*Poznámka: Obecné = všechny typy pojištění, ŽIV = životní pojištění, PMV = pojištění motorových vozidel, NOP = neživotní 

občanské pojištění, NPP = neživotní pojištění podnikatelů, VPR = velká pojistná rizika 

 

Poslední možnost objednat program Zkouškové otázky 

K 16.11.2021 ukončujeme přihlašování do programu Následné vzdělávání na pojištění – 

zkouškové otázky. Tento program si můžete objednat nejpozději do 16.11.2021. Studovat můžete 

nejdéle do 31.12.2021 pak se program úplně uzavře. Pro rok 2022 s tímto programem již vůbec 

nepočítáme. 

 

Na co se můžete těšit?  

Těšit se můžete na novinky v podobě dalších video 

programů na pojištění. Navštivte náš Youtube kanál. Rádi 

přivítáme další odborníky z praxe. Znáte analytika, který 

se rád podělí o své mnohaleté zkušenosti? Pošlete nám 

zprávu na info@vectorcertifikace.cz kde se dozvíte možnosti spolupráce na zajímavých projektech.  

https://www.vectorcertifikace.cz/
https://www.vectorcertifikace.cz/
https://www.app.vectorcertifikace.cz/kosik/pridat-produkty?products%5B%5D=course_33&products%5B%5D=course_35&products%5B%5D=course_36&products%5B%5D=course_37&products%5B%5D=course_38&products%5B%5D=course_40&products%5B%5D=course_44&products%5B%5D=course_45&products%5B%5D=course_46
https://app.vectorcertifikace.cz/kosik/pridat-produkty?products%5B%5D=course_33&products%5B%5D=course_35&products%5B%5D=course_36&products%5B%5D=course_38&products%5B%5D=course_39&products%5B%5D=course_40&products%5B%5D=course_44&products%5B%5D=course_45&products%5B%5D=course_46&products%5B%5D=course_51
https://app.vectorcertifikace.cz/kosik/pridat-produkty?products%5B%5D=course_35&products%5B%5D=course_36&products%5B%5D=course_37&products%5B%5D=course_38&products%5B%5D=course_39&products%5B%5D=course_40&products%5B%5D=course_44&products%5B%5D=course_45&products%5B%5D=course_46
https://www.vectorcertifikace.cz/financni-arbitr-a-ochrana-spotrebitele/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojistne-podvody/
https://www.vectorcertifikace.cz/zakladni-principy-rizeni-rizik-a-cenotvorby-v-zivotnim-pojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/zakladni-principy-rizeni-rizik-a-cenotvorby-v-zivotnim-pojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/zivotni-pojisteni-a-mozna-pripojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojisteni-invalidity-zavaznych-onemocneni-a-pracovni-neschopnosti/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojisteni-invalidity-zavaznych-onemocneni-a-pracovni-neschopnosti/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojisteni-motorovych-vozidel/
https://www.vectorcertifikace.cz/trendy-v-autopojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/principy-a-fungovani-nezivotniho-obcanskeho-pojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/principy-a-fungovani-nezivotniho-obcanskeho-pojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/cestovni-pojisteni/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojisteni-bytovych-domu-a-spolecenstvi-vlastniku-jednotek/
https://www.vectorcertifikace.cz/pojisteni-bytovych-domu-a-spolecenstvi-vlastniku-jednotek/
https://www.vectorcertifikace.cz/uvod-do-velkych-pojistnych-rizik/
https://www.vectorcertifikace.cz/nasledne-vzdelavani-na-pojisteni-zkouskove-otazky/
https://www.vectorcertifikace.cz/nasledne-vzdelavani-na-pojisteni-zkouskove-otazky/
https://www.youtube.com/channel/UCUVwDy0wkh0_XJlfbpFVKiw
mailto:info@vectorcertifikace.cz
https://www.youtube.com/channel/UCUVwDy0wkh0_XJlfbpFVKiw

