
 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez działający w Związku Banków 

Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości seminarium „Najlepsze praktyki i 

narzędzia w obszarze dochodzenia należności portfela detalicznego”, które 

odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. w hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63.  

Ostatnie doświadczenia zebrane przez sektor bankowy udowodniły, że krajowy system finansowy 

jak i nasza gospodarka bardzo dobrze zdały egzamin odporności na zawirowania międzynarodowe. 

Nie oznacza to, że na polskim rynku nie ma problemów, o których m.in. chcemy rozmawiać na tym 

seminarium dzieląc się swoimi spostrzeżeniami w zakresie wpływu na jakość obsługi kredytów 

mieszkaniowych takich linii biznesu jak karty kredytowe, kredyty samochodowe i kredyty 

konsumenckie. Seminarium to jest kontynuacją konferencji o podobnej tematyce zawężonej do rynku 

mieszkaniowego z czerwca 2010. 

Głównym celem seminarium jest przedstawienie jak w czasie procesu obsługi kredytu można 

korzystać ze strategii opierających się na m.in. na modelach scoringowych uwzględniających wpływ 

wielu czynników służących do zarządzania ryzykiem wierzytelności. Stosowanie takich metod przez 

kredytodawcę (w tym przez kredytodawców hipotecznych) na poziomie indywidualnego klienta w 

zakresie dochodzenia należności i na etapie decyzji kredytowej przyczynia się do poprawy jakości 

zarządzania ryzykiem a tym samym jakości portfeli konsumentów. 

Zapraszając szerokie grono specjalistów z różnych obszarów chcemy podjąć problematykę 

wzajemnego wpływu poszczególnych linii biznesu na efektywność całego procesu związanego z 

rynkiem kredytów mieszkaniowych. Także odnosić się będziemy w tym kontekście do wyzwań i 

zagrożeń jakie czekają w obecnych czasach instytucje finansujące rynek mieszkaniowy. Niezwykle 

istotnym zagadnieniem, które chcemy poruszyć na seminarium jest efektywna wymiana i 

wykorzystywanie dostępnych zasobów informacyjnych w zakresie tworzenia referencyjnych 

wskaźników niezbędnych w procesie zarządzania ryzykiem i dochodzenia należności w świetle 

ostatnich rekomendacji Nadzoru Bankowego. Będziemy mieli, więc okazję zapoznać się w tym 

zakresie z opiniami i wynikami badań przedstawicieli AMRON, SARFIN.  



 

 
W seminarium udział wezmą oprócz przedstawicieli kadry zarządzającej sektora bankowego 

także zaproszeni przedstawiciele zagranicznej firmy scoringowej FICO, wiodącego dostawcy analiz i 

technologii zarządzania decyzją.  

Ponadto poruszać będziemy sprawy związane ze stosowaniem nowych narzędzi do efektywnej 

oceny ryzyka, optymalizacji decyzji związanych z zarządzaniem portfelami kredytów hipotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących działań zapobiegającym powstawaniu opóźnień 

w spłacie należności oraz działań anty-fraudowych.  

Biorąc pod uwagę ostatnio przygotowane regulacje i wytyczne nadzoru finansowego wyraźnie 

nakładające na banki obowiązek stosowania coraz bardziej rygorystycznych kryteriów oraz 

wyrafinowanych technik oceny ryzyka, mamy nadzieję, że będą chcieli Państwo uczestniczyć w tym 

seminarium. Zachęcając do udziału prosimy o skierowanie zaproszenia głównie do zarządzających 

departamentami ryzyka, odpowiedzialnych za  portfele bankowości detalicznej oraz zajmujących się 

monitoringiem i dochodzeniem należności.  

 


