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Sleva 35 % na následné vzdělávání 

Pro Broker Trust 
Využijte zimní čas na vzdělávání a splňte si zákonnou povinnost 15 hodin/rok. Níže uvedené online 

programy jsou součástí následného vzdělávání na pojištění dle zákona. Nezáleží, u které 

akreditované osoby jste absolvovali zkoušku, a můžete je absolvovat kdykoli z domova. 

 

Název Rozsah 
Původní 

cena 

Cena po 

slevě 
Koupit 

Následné vzdělávání na pojištění – 

zkouškové otázky 
1 až 15 hodin 350 Kč 350 Kč Koupit 

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele 1 hodina 199 Kč 129 Kč Koupit 

Životní pojištění a ostatní připojištění 1 hodina 199 Kč 129 Kč Koupit 

Pojistné podvody 
1 hodina 30 

minut 
299 Kč 194 Kč Koupit 

Principy a fungování neživotního 

občanského pojištění 
2 hodiny 399 Kč 259 Kč Koupit 

Cestovní pojištění 
1 hodina 30 

minut 
299 Kč 194 Kč Koupit 

Základní principy řízení rizik a 

cenotvorba v životním pojištění 

3 hodiny 30 

minut 
699 Kč 454 Kč Koupit 

Pojištění bytových domů a společenství 

vlastníků jednotek 
1 hodina 199 Kč 129 Kč Koupit 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 
 
 

Akce platí pouze do 31.3.2021! 
Akce platí pouze pro nové objednávky (na již vytvořené objednávky se akce nevztahuje). Po 

ukončení akce (dne 1.4.2021) bude cena u neuhrazených objednávek navýšena na původní 

ceníkovou hodnotu. Pro uplatnění slevy použijte v objednávce promo kód: bt4 

 

V případě dotazů se obraťte na podporu: podpora@vectorcertifikace.cz 
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Často kladené otázky 

1. Příklad objednávky: 
Objednám si program Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky  za cenu 350 Kč a budu 

samostudovat 14 hodin. Přikoupím si program  Pojištění bytových domů a společenství vlastníků 

jednotek v rozsahu 1 hodiny za 129 Kč. Za celkovou cenu 479 Kč (350 + 129 Kč) splním rozsah 

vzdělávání 15 hodin, který stanovuje zákon č. 170/2018 Sb.  Budu mít od VECTORU dvě 

elektronická osvědčení. Každý program má vždy samostatné osvědčení.  Osvědčení uvidí i centrála 

společnosti Broker Trust v administraci, nemusím ho proto nikam posílat. 

2. Jak se počítá strávený čas? 
Programy jsou online 24/7. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na 

internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového 

spojení se vámi strávený čas uloží. 

3. Jak programy probíhají? 
Každý program si můžete objednat na našich webových stránkách. V objednávce nezapomeňte 

uvést promo kód vaší společnosti. Po uhrazení objednávky se vám zpřístupní obsah programu a 

můžete začít studovat. Po splnění minimálního časového limitu se vám otevře krátký závěrečný 

test a po úspěšném splnění testu vám automaticky vystavíme osvědčení o absolvování daného 

programu následného vzdělávání. 
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