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Warsztaty 
szkoleniowe 

Jak komunikować się z klientem na etapie przedkontraktowym i kontraktowym w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy o kredycie hipotecznym?  

Rola kredytodawcy i pośrednika kredytu hipotecznego 

Termin: 28.02.2018 r. 

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A.  ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Sala 
B, I piętro 

  
CO osiągniesz poprzez udział w warsztatach? 

 Uczestnik posiądzie niezbędną wiedzę do: 

• przedstawiania klientowi wymaganych i właściwych informacji o ofercie, 

• unikania błędów i ich zapobieganiu na etapie składania oferty, 
Uczestnik będzie miał świadomość wymogów odnośnie do: 

• przygotowania oferty kredytowej zgodnie z wymogami nowych regulacji oraz odpowiednio 
przeszkolić personel zajmujący się obsługą kredytobiorców, 

• określania obowiązków stron poprzedzające podpisanie umowy banku z klientem oraz oszacowania 
skutków zaniedbań i nienależytego wykonania umów, 

• sprecyzowania zawartości umowy o kredyt hipoteczny,  

• zasad zachowania transparentnych relacji z konsumentami, w tym odnoszących się do warunków 
szacowania zdolności kredytowej trybu i metody informowania klientów o ponoszonych ryzykach  

• określenia zasad rekomendowania i promowania przez bank kredytów hipotecznych,  

• wskazanie obowiązków pośredników kredytu hipotecznego  

• określenie zasad współpracy banku z pośrednikiem kredytu hipotecznego i powiązanym 
pośrednikiem kredytu hipotecznego 

KOMU polecamy warsztaty? 

 Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, prawnych w 
bankach. 
Pośrednikom kredytu hipotecznego 

JAK długo trwa ? 

 ok. 6 godz. lekcyjnych  
od. 10.00 do 16.00 

JAK przebiegają zajęcia? 

 Warsztaty prowadzone są metodą case by case połączonych z dyskusją. 

KTO Prowadzi: 

 Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. 

ILE wynosi odpłatność? 

 Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 700 zł (plus 23% VAT) w terminie zgłoszenia do 
20.02.2018. Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 800 zł (plus 23% VAT) w terminie zgłoszenia 
po 20.02.2018. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż jedna osoba z jednej instytucji 
opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach za pierwszego uczestnika wynosi 600 zł (plus 23% VAT), koszt 
uczestnictwa drugiego pracownika instytucji to 400 zł (plus 23% VAT), trzeciego 300 zł (plus 23% VAT), 
czwarta osoba z tej samej instytucji uczestniczy bez opłat.  
Osoby biorące udział w szkoleniach ZBP o Ustawie o Kredycie Hipotecznym w dniach 18.09 i 9.10.2017 cena 
wynosi na tą samą instytucję 500 zł netto (plus 23% VAT) pierwsza osoba, druga i następne osoby 400 zł 
(plus 23% VAT).  
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w warsztatach, w tym: materiały szkoleniowe i poczęstunek.  
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Program Seminarium 

Jak komunikować się z klientem na etapie przedkontraktowym i kontraktowym w świetle obowiązujących 
przepisów ustawy o kredycie hipotecznym?  

Rola kredytodawcy i pośrednika kredytu hipotecznego 
 

I. Obowiązki informacyjne banku wobec konsumentów na etapie przedkontraktowym: 

1. Zasady przygotowania produktów kredytowych dla konsumentów: 

a) problem umów o podwójnym charakterze, 

b) kwalifikacja prawna kredytu na remont i przebudowę nieruchomości mieszkalnej. 

2. Reklama – nowe zasady reklamowania kredytów hipotecznych. 

3. Ogólne informacje dotyczące umowy o kredyt: 

a) charakter prawny dokumentu, 

b) zasady doręczania, 

c) treść informacji. 

4. Formularze informacyjne: 

a) cel wydania FI, 

b) „niezwłoczne przygotowanie FI”, 

c) zakres informacji wymaganych od konsumenta, 

d) „wiążący charakter informacji”, 

e) wydanie kolejnych formularzy, 

f) obowiązki dowodowe banku. 

5. Usługa doradcza: 

a) jak jej nie świadczyć? 

b) jak udokumentować nieświadczenie usługi doradczej – problem dowodowy. 

6. Wniosek kredytowy: 

a) definicja, 

b) dokumentowanie wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec konsumenta,  

c) badanie zdolności kredytowej – nowe zasady. 

7. Decyzja kredytowa jako źródło informacji o warunkach przyszłej umowy: 

a) termin przekazania kredytobiorcy, 

b) treść, 

c) skutki prawne związania ofertą dla obu stron umowy, 

d) art. 15 ustawy – obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez konsumenta. 

8. Umowa kredytowa. 

 

II. Obowiązki informacyjne wobec kredytobiorców na etapie wykonania umowy: 

1. Informacja o zmianie kursów. 

2. Informacja o zmianie oprocentowania. 
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III. Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych i zasad oceny zdolności kredytowej. 

 

IV. Realizacja szczególnych uprawnień konsumentów – problemy praktyczne:  

1. Prawo do odstąpienia od umowy: 

a) termin, 

b) zasady zwrotu wypłaconego kredytu, 

c) umowa wiązana a kredyt konsolidacyjny. 

2. Prawo do przedterminowej spłaty kredytu - problem rozliczenia kredytu (art. 49 ukk i art. 39 ukh). 

3. Prawo do restrukturyzacji zadłużenia:  

a) uprawnienie jedno czy wielokrotne? 

b) propozycje zapisów umownych, 

c) przesłanki restrukturyzacji - czas opóźnienia, kwota zadłużenia, 

d) tryb i warunki restrukturyzacji - warunki formalne wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację, 

zdolność majątkowa”, rodzaje restrukturyzacji, 

e) sprzedaż nieruchomości na warunkach określonych przez strony jako forma restrukturyzacji, 

f) rola zabezpieczeń osobistych w procesie restrukturyzacji, 

g) praktyczne problemy związane z restrukturyzacją zadłużenia (art. 35 i art. 37 ustawy o 

kredycie hipotecznym. 

 

V. Reklamacje związane z umowami kredytowymi: 

1. Praktyczne problemy z kwalifikacją zarzutów konsumenta np. w przypadku odwołania w procesie 

restrukturyzacji, nieudzielenia kredytu. 

2. Termin udzielenia odpowiedzi i skutki naruszenia (art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji…).  

3. Obowiązki informacyjne – treść pouczeń. 

4. Zasady przekazywania i rozpatrywania reklamacji skierowanych do pośrednika kredytu 

hipotecznego. 

 

VI. Zasady współpracy banku z pośrednikami kredytu hipotecznego. 
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