ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA

• Analysis of High-Yield Bonds from Investment

31. 5. 2021

Management Perspective

• Portfolio Construction and Asset Allocation

7. – 9. 6. 2021

• Sustainable Finance Disclosure Regulation

24. 6. 2021

• Interest Rate Risk in the Banking Book

28. – 29. 6. 2021

• Central Bank Digital Currencies – Technology,
Opportunities and Consequences

• Central Counterparty Clearing
• Performance Measurement and Attribution Analysis
• Interest Rate Products – Mechanics, Pricing and
Applications

• Responsible Investing: How to get it right?
• Bank Capital Management – Capital Planning,
Fund Transfer Pricing and RAROC

30. 6. – 1. 7. 2021
7. – 9. 7. 2021 a 14. –16. 7. 2021
6 pùldenních studijních blokù

• Green Bonds – A complete guide to the climate,
environmental, social and sustainability bond markets

12. – 13. 7. 2021

2. – 3. 11. 2021

• Investment Risk Analytics – Concepts and Applications

8. – 9. 11. 2021

Fakturovat k rukám pana/paní:

Pracovník odpovìdný za vzdìlávání:

Adresa vèetnì PSÈ:

EU - DIÈ:

ÚÈASTNÍCI

2. Jméno a pøíjmení:

Pozice:

3. Jméno a pøíjmení:

Pozice:

Jméno a podpis oprávnìné osoby:

4. – 5. 10. 2021

• Reform of Interest Rate Benchmarks

Název:

Pozice:

20. – 22. 9. 2021

6. – 7. 10. 2021

ORGANIZACE

1. Jméno a pøíjmení:

6. – 7. 9. 2021

• Interest Rate Risk Hedging Workshop

• Counterparty Credit Risk

IÈ:

14. 7. 2021

E-mail:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

Místo a datum:

29. – 30. 11. 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY
programu MONECO Financial Training a spoleènosti MONECO, spol. s r. o.
MONECO Financial Training
Jedná se o program intenzivních semináøù a praktických workshopù pøednášených v anglickém jazyce expertními lektory. Cílem vzdìlávacího
programu je poskytnout finanèním profesionálùm pøístup k nejmodernìjšímu know-how, praktickým dovednostem a detailním znalostem.
Organizátorem a producentem vzdìlávacího programu MONECO Financial Training je spoleènost MONECO, spol. s r. o.

MÍSTO KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ÚÈASTNÍKÙ
Semináøe vzdìlávacího programu MONECO Financial Training se konají v prostorách mezinárodního ètyøhvìzdièkového hotelu NH Prague City.
Ubytování není souèástí semináøù. Na vyžádání úèastníkùm provedeme rezervaci ubytování pøímo v hotelu NH Prague City za zvýhodnìné ceny.

JAZYKOVÉ POŽADAVKY
Veškeré studijní materiály, používaný simulaèní software a vlastní pøednáškový program jsou vždy vedeny v anglickém jazyce bez
simultánního tlumoèení. Pro úèast na semináøích je proto požadována minimálnì pasivní znalost anglického jazyka na úrovni porozumìní
bìžnému mluvenému pøednesu a výkladu, vèetnì odborné terminologie v dané oblasti.

REGISTRACE ÚÈASTNÍKÙ
V pøípadì zájmu o úèast na semináøi je nutné se závaznì registrovat pro konkrétní termín. Po zaslání závazné pøihlášky obdrží úèastníci
potvrzení úèasti. Vzhledem ke skuteènosti, že organizátor a producent programu MONECO Financial Training klade zásadní dùraz na
maximální intenzitu výukového procesu a získání individuálních praktických dovedností každého absolventa, je vždy striktnì limitován
maximální poèet úèastníkù na semináøích. Pøihlášky budou proto akceptovány v došlém poøadí až do naplnìní kapacity pøedmìtného
semináøe. V pøípadì, že nebude možno pøihlášku z nìjakého dùvodu akceptovat, obdrží objednatel obratem o této skuteènosti vyrozumìní.

ÚÈASTNICKÝ POPLATEK A CENA BLOKU
Úèastnický poplatek pøedstavuje celkovou cenu pro jednu osobu za jeden semináø. Úèastnický poplatek je stanoven pro každý semináø
jednotlivì a nezahrnuje DPH. Cena bloku pøedstavuje poplatek za úèast na vzájemnì navazujících semináøích, což jsou integrované modely:
3+2, 2+3, 2+2, 1+3, 3+1, 1+2+2 a 2+2+1. Ceny blokù jsou stanoveny v „Kalendáøi semináøù MONECO Financial Training“. V úèastnickém
poplatku, respektive cenì bloku je souhrnnì zahrnuto kurzovné, veškeré studijní materiály, pøípadnì použitá softwarová øešení, certifikace
formou udìlení diplomu a kompletní obèerstvení. Souèástí úèastnického poplatku nebo ceny bloku není ubytování úèastníkù.

CENOVÉ SLEVY A PLATBY
Pøi závazné registraci úèasti více osob jsou poskytovány objemové slevy z úèastnického poplatku. Pøi závazné registraci minimálnì dvou
úèastníkù jedné firmy na jednom semináøi bude poskytnuta sleva ve výši 10% z úèastnického poplatku. Pøi závazné registraci jedné osoby
na dva a více semináøù souèasnì bude poskytnuta sleva 10 % z úèastnických poplatkù. Uvedené slevy není možné kombinovat a nejsou
poskytovány úèastníkùm na vzájemnì navazujících semináøích, což jsou integrované modely: 3+2, 2+3, 2+2, 1+3, 3+1, 1+2+2 a 2+2+1.
Úèastníci semináøe obdrží daòové doklady (faktury) k úhradì úèastnických poplatkù minimálnì 10 pracovních dnù pøed konáním semináøe.
Podmínkou úèasti je vždy uhrazení celkové fakturované èástky pøed zahájením konání pøíslušného semináøe.

ZRUŠENÍ ÚÈASTI
V pøípadì nemožnosti osobní úèasti na závaznì objednaném semináøi je možná úèast pøedem avizovaného náhradníka. Zrušení úèasti
bude akceptováno pouze v písemné formì nejpozdìji dvacet kalendáøních dnù pøed termínem zahájení semináøe, pøièemž bude úètován
stornovací poplatek ve výši 10 % z úèastnického poplatku nebo ceny bloku. Zrušení úèasti v dobì kratší než dvacet kalendáøních dnù
pøed zahájením semináøe není z technických a organizaèních dùvodù možné. Spoleènost MONECO, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
zrušení èásti nebo celého semináøe kdykoli, z jakýchkoli blíže nespecifikovaných dùvodù, vèetnì pøípadu vyšší moci. V tomto pøípadì bude
pøihlášeným úèastníkùm vrácen úèastnický poplatek v alikvotní výši.
MONECO Financial Training je registrovanou ochrannou známkou spoleènosti MONECO, spol. s r. o.
Microsoft®, Excel®, Visual Basic® a VBA® jsou registrovanými ochrannými známkami spoleènosti Microsoft.

ZPÙSOBY JAK SE REGISTROVAT
Fax:
+420 541 219 735
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Web:
https://www.moneco.eu

E-mail:
moneco@moneco.eu

Adresa:
MONECO spol. s r. o.
Gorkého 1, 602 00 Brno
Èeská republika

