
Instrukcja dla Użytkowników kursu:   

   

W pierwszej kolejności proszę o przesłanie zgłoszenia osoby zainteresowanej szkoleniem wraz ze 

wskazaniem maila na adres rejestracja@conditor.pl. Na podany przez Państwa adres mailowy 

zostanie przesłany link z dalszą instrukcją.   

   

1. Logowanie    

Logowanie do platformy e-learning następuje poprzez wpisanie (indywidualnego) adresu e-

mail w polu Nazwa Użytkownika oraz Hasła.    

a) jednorazowe hasło zostaje wysłane do Użytkownika po wysłaniu linku do Kursu szkolenie 

zawodowe, następnie każdy z Użytkowników powinien zmienić hasło.    

b) Użytkownicy posiadający konto na platformie e-learningowej logują się bezpośrednio:  

http://elearning.vig.pl    

    
    

    

2. Kurs szkolenie zawodowe 15H    

„Szkolenie zawodowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na życie  S.A Vienna    

Insurance Group” został podzielony na dwa moduły:    

I część - 8 h szkolenia zawodowego, zagadnienia zawarte w kursie:    
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• Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń 

gwarantowanych i ryzyk dodatkowych,    

• Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych,    

• Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń a także  z zakresu 

prawa konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu 

pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy,    

• Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe,    

• Obsługa skarg i reklamacji,    

• Ocena potrzeb Klienta.    

    

    

II część - 7 h szkolenia zawodowego, zagadnienia zawarte w kursie:    

• Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów 

ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz 

świadczenia gwarantowane i niegwarantowane    

• Zalety i wady różnych wariantów inwestycyjnych dla ubezpieczających lub   

ubezpieczonych    

• Ryzyko finansowe ponoszone przez ubezpieczających lub ubezpieczonych    

• Rynek ubezpieczeń i rynek produktów oszczędnościowych    

• Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz produkty 

oszczędnościowe    

• Zarządzanie konfliktami interesów    

• Standardy etyki zawodowej •    Podstawowe zagadnienia finansowe  

UWAGA!    

Użytkownik dziennie może przejść tylko jeden moduł szkolenia, druga część będzie 

możliwa do uruchomienia dopiero po 12 godzinach.    

    



3. Zaświadczenie    

Pobranie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie możliwe po ukończeniu Testu 

z wynikiem powyżej 75%.    

Ważne jest aby podać poprawną datę urodzenia!    

Bez poprawnej daty urodzenia, może zostać wystawione błędne zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia!    

    


