CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFA
EKSPERT PLANOWANIA FINANSOWEGO EFPA EFP

Doradca finansowy zawsze działa w najlepszym interesie klienta. Wykonując swoje zadania zawodowe, nigdy nie przedkłada interesu własnego i swojego
pracodawcy nad interes klienta. (...) Doradcy finansowi powinni dokładać starań, aby zachować niezależność i obiektywizm w działaniu oraz dokonywać rzetelnych
ocen w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych. /Kodeks Etyki EFPA/

Twój zaufany doradca w finansach – z nim osiągniesz
swoje cele biznesowe, zabezpieczysz i pomnożysz swój majątek!

Doradca EFPA zapewnia:
>>> najwyższe kwalifikacje zawodowe
> praktyka zawodowa w roli doradcy finansowego
> ukończenie akredytowanego szkolenia
> dwuetapowy egzamin
> certyfikat potwierdzający wymagane umiejętności
>>> zawsze aktualne kompetencje
> udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA
>>> wiarygodność, rzetelność i poufność
> przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA

Doradcy finansowi powinni nieustannie aktualizować i podnosić kompetencje zawodowe, będąc jednocześnie świadomymi granic swojej wiedzy i umiejętności. We wszystkich kontaktach z klientami
doradcy finansowi powinni prezentować pełnię swoich kompetencji i profesjonalizmu. /Kodeks Etyki EFPA/

Warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA!

Każdy posiadacz certyfikatu EFPA to zaufany doradca w finansach
i biznesie klienta. Posiada najwyższe kwalifikacje zawodowe, dba
o stały rozwój zawodowy, pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki EFPA

Doradcy finansowi powinni być neutralni przy rekomendowaniu produktów swoim klientom. Powinni przedstawić pełen wachlarz możliwych rozwiązań
produktowych. Klienci muszą być pewni, że zaproponowane rozwiązania produktowe spełniają ich cele i potrzeby. /Kodeks Etyki EFPA/

Doradca EFPA potrafi:
>>> zanalizować potrzeby klienta na wszystkich etapach życia
>>> przygotować plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia
oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z profilem i oczekiwaniami klienta
>>> monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje
zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
>>> współpracować z klientem tak, aby realizowany plan był zawsze atrakcyjny finansowo
i zgodny z prawem

Sprawdź, czy Twój Doradca Finansowy jest wykwalifikowany!
Rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA: www.efpa.pl

We wszystkich swoich aktywnościach zawodowych, doradcy finansowi powinni przestrzegać najwyższych standardów rzetelności, prawości i uczciwości oraz wykonywać swoje zadania ze starannością
i troską o klienta. Doradcy finansowi powinni przejawiać najwyższą troskę i staranność w odniesieniu do każdego szczegółu swojej pracy. Dotyczy to gromadzenia wyczerpujących danych na temat
klienta i ich pełnej analizy, wnikliwej oceny możliwych rozwiązań produktowych oraz czytelnej prezentacji rekomendacji dla klienta. /Kodeks Etyki EFPA/

EFPA jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała, upowszechnia
i potwierdza standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego w Europie:
>>> Austria, Belgia, Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy
>>> aktualnie ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców i planistów EFPA w Europie i na świecie
Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce,
które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami

www.efpa.pl

