
 

Kontakt :  Związek Banków Polskich, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, www.zbp.pl, fax. (+48-22) 48-68-100 

Michał Wydra e-mail: michal.wydra@zbp.pl, tel. (+48-22) 48-68-129. 

 Marta Polkowska e-mail: marta.polkowska@zbp.pl. 

Seminarium 

„Produkty wspierające kredyty hipoteczne, np. karty kredytowe, ubezpieczenia, 

rachunki – na co zwracać uwagę w świetle najnowszych regulacji prawnych i 

orzecznictwa UOKiK, Rzecznika Finansowego i KNF” 

17.05.2016 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem na nr (0-22) 48-68-100 lub na adres: marta.polkowska@zbp.pl 

DANE O UCZESTNIKACH UCZESTNIK 1 UCZESTNIK 2 UCZESTNIK 3 

Imię i Nazwiska  

 

  

Stanowisko/Dział    

Telefon kontaktowy    

E-mail    

Firma  

Dane adresowe do 
wystawienia faktury 
 

 

NIP płatnika  

Imię i Nazwisko  
osoby zgłaszającej 
Tel/e-mail 

 

 

Razem do zapłaty:  

 
Opłata z tytułu uczestnictwa w każdym seminarium za pierwszego uczestnika wynosi 699 zł (plus 23% VAT). Koszt uczestnictwa drugiego 
pracownika instytucji to 499zł (plus 23% VAT), trzeciego 299zł (plus 23% VAT), czwarta osoba z tej samej instytucji bez opłat. 
Za datę zgłoszenia uczestnika traktuje się datę wpłynięcia formularza zgłaszającego do biura ZBP.  

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w seminarium, w tym: materiały szkoleniowe i poczęstunek.  
 

Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana płatnikowi w ciągu 7 dni po zakończeniu seminarium. Opłaty prosimy kierować na konto 

Związku Banków Polskich, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, w banku PKO Bank Polski SA. XV Oddział 02 1020 1156 0000 7202 0008 
6215 z dopiskiem „Seminarium Arbiter 17.05.2016” przelewem po otrzymaniu faktury. 
 
 

Uprzejmie informujemy, że rezygnacja z udziału w seminarium po 10 maja br. nie powoduje zwolnienia z opłaty. 
 

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniamy do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 
 

Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z 2003 r., Ustawa o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną), wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na otrzymywanie ofert i informacji na 

podany adres poczty elektronicznej. 

Akceptuję warunki uczestnictwa w seminarium. 

 

 

 
(Podpis i pieczątka osoby zgłaszającej) 


