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Νέα επαγγελµατικά επίπεδα
Το Πιστοποιητικό Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων εισήχθηκε στην Κύπρο από το
Ασφαλιστικό Ινστιτούτο το 1999.
Το Πιστοποιητικό βασίζεται στην ύλη του Chartered Insurance Institute της Αγγλίας
για το ∆ιεθνές Πιστοποιητικό Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων. Το Πιστοποιητικό
αυτό απονέµεται από κοινού µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Πιστοποιητικό απευθύνεται βασικά σε χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους, στα
άτοµα που απασχολούνται µε την προώθηση Ασφαλίσεων Ζωής, συντάξεων και
γενικά επενδυτικών προϊόντων, µε στόχο να τους προσφέρει µια πολύ καλή βάση
γνώσεων.
Το Πιστοποιητικό θ’ αποτελεί µια σαφή µαρτυρία ότι ο κάτοχός του έχει αποκτήσει
ευρείς γνώσεις επαγγελµατικής πρακτικής για να συµβουλεύει πελάτες και να
προσδιορίζει τις µελλοντικές τους χρηµατοοικονοµικές ανάγκες.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι στόχοι των εξετάσεων είναι:
• Να καταστήσουν ικανό τον εξεταζόµενο να αντιλαµβάνεται τις τεχνικές που
εµπλέκονται στον εντοπισµό των µελλοντικών χρηµατοοικονοµικών αναγκών ενός
πελάτη µε ένα επαγγελµατικό τρόπο που να βασίζεται σ΄επαγγελµατικές γνώσεις.
• Να καταστήσουν ικανό τον εξεταζόµενο να εφαρµόζει αυτές τις γνώσεις
προτείνοντας τα κατάλληλα προϊόντα για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στις εξετάσεις µπορεί να παρακαθήσει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας ή
ακαδηµαϊκών προσόντων. ∆εν υπάρχει επίσης περιορισµός όσον αφορά τον αριθµό
των εξετάσεων που µπορεί να παρακαθήσει κάποιος µέχρι να επιτύχει να αποκτήσει
το Πιστοποιητικό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για σκοπούς προετοιµασίας για τις εξετάσεις δεν απαιτείται η παρακολούθηση
µαθηµάτων. Εκείνο που απαιτείται βασικά είναι ο υποψήφιος να αυτοπειθαρχήσει
σ΄ένα πρόγραµµα µελέτης που θα ετοιµάσει ο ίδιος. Για να προετοιµαστεί κατάλληλα
για τις εξετάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον 60-80 ώρες. Το
Ινστιτούτο είναι έτοιµο να προχωρήσει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για προετοιµασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις, νοουµένου ότι
υπάρχει ενδιαφέρον από ένα ικανοποιητικό αριθµό υποψηφίων.

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος για την αγορά του βιβλίου και τα δικαιώµατα εξετάσεων είναι €135 και τα
δικαιώµατα επανεξέτασης είναι €95.
Για εκείνους που δεν επιθυµούν να
παρακαθήσουν στις εξετάσεις αλλά θέλουν να προµηθευτούν µόνο το βιβλίο, το
κόστος είναι €40.

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι εξετάσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο: την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου
και την τελευταία εβδοµάδα του Ιανουαρίου.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο ώρες για να συµπληρώσουν τις
εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
Το κάθε εξεταστικό δοκίµιο περιλαµβάνει 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι
ερωτήσεις αυτές ποικίλουν από απλές ερωτήσεις γνώσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο
να εξετάσουν µόνο τη µνήµη σε γεγονότα (πότε ή ποιός), ερωτήσεις αντίληψης οι
οποίες εξετάζουν είτε γνώσεις είτε αντίληψη ή και τα δύο (γιατί ή πως) και ερωτήσεις
εφαρµογής, οι οποίες εξετάζουν τις γνώσεις και/ή αντίληψη καθώς επίσης και την
εφαρµογή τους σε µια πραγµατική περίπτωση.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο θεωρητικός βαθµός επιτυχίας για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού
Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων είναι 70%. Ο βαθµός επιτυχίας µπορεί να ποικίλει
ελαφρά από εξέταση σε εξέταση, ανάλογα µε το επίπεδο της δυσκολίας του κάθε
δοκιµίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρµόζεται ένα σταθερό επίπεδο.

