До:

Предмет: Покана за семинар

Бр. 12Скопје __.__.2014 година
Република Македонија
М инистерство за финансии
Даме Груев бр.14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел:++ 389 2 3106 739
Е-пошта: ivan.nedev@finance.gov.mk
Веб страна: finance.gov.mk

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за
финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството
Луксембург, Ве известуваме дека од 07-09 април 2014 година во Скопје ќе се одржи три
дневен семинар на тема: "Електронско банкарство".
Семинарот е во организација на АТТФ – Агенција за трансфер на финансиска
технологија од Луксембург, а ќе се одржи во Клубот на пратеници во Скопје од 9:00 –
17:00 часот.
Овој семинар има е насочен кон нагласување на важни прашања во областа на
банкарството преку интернет. На семинарот ќе се разгледуваат и дискутираат фактички
случаи со што ќе се даде одговор на повеќе прашања: кои се клиенти на банкарството
преку интернет; каква е сигурноста на електронското банкарство; кои се ризиците од
развојот на електронското банкарство, итн.
Целна група се: Претставници од банки, Народната банка на Република Македонија,
регулаторни тела на финансиските пазари, ревизорски фирми и други професионални
тела поврзани со финансиските пазари. Од учесниците се бара да имаат практично
искуство во повеќе аспекти од финансиските пазари како и одлично познавање на
англиски јазик.
Учесниците кои ќе присуствуваат на семинарот не сносат трошоци за учество на
истиот, односно учеството не предвидува плаќање на котизација.

Ве молиме да номинирате еден претставник од Вашата институција согласно
целната група, најдоцна до 19-ти март (среда) 2014 година. Истовремено, Ве замолуваме
да му обезбедите преносен компјутер на номинираниот претставник, со цел активно
вклучување на истиот во студиите на случај.
Поканата за семинарот и програмата за истиот ќе ги најдете на интернет страницата
на Министерството за финансии (www.finance.gov.mk), секција Финансиски систем, во
делот на Семинари и обуки.
За сите дополнителни информации Ве молиме контактирајте ги долунаведените
лица. Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска
Раководител на сектор
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