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Seminarium „Zasady restrukturyzacji kredytów udzielonych klientom - konsumentom” 

Termin: 04.05.2016 r. 

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

  
CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z bieżącymi praktykami rynkowymi w obszarze 

restrukturyzacji wierzytelności mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką 

• Uczestnicy zdobędą umiejętności:  

• analizy najbardziej aktualnych przypadków z punktu widzenia banku i klienta w oparciu o 

obowiązujące przepisy i praktyki,  

• jakich błędów należy unikać,  

• jak zabezpieczać interes poszczególnych stron procesu, 

• jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi stronami procesu w oparciu o obowiązujące 

przepisy. 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, 

prawnych w bankach. 

JAK długo trwa ? 

 ok. 6 godz. lekcyjnych  

od. 10.00 do 16.00 

JAK przebiegają zajęcia? 

 Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów 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 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 uczestniczy bez opłat. 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w seminarium, w tym: materiały szkoleniowe i poczęstunek.  
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JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA? 
 
Program 
 

I. Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie art. 75c prawa bankowego  (ustawa z dnia z dnia 11 

września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw) 

1. Obowiązkowe  informowanie kredytobiorców opóźniających się ze spłatą raty o możliwości 

złożenia wniosku o restrukturyzację (art. 75c): 

a) zakres podmiotowy obowiązku, 

b) opóźnienie w spłacie, 

c) forma wezwania, 

d) treść wezwania. 

2. Wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia: 

a) konsekwencje uchybienia terminu do złożenia wniosku, 

b) wymagana dokumentacja, 

c) postępowanie banku w przypadku  braków formalnych wniosku. 

 3. Zasady rozpatrywania wniosku przez bank: 

a) decyzja negatywna – treść i forma odpowiedzi banku, 

b) wypowiedzenie umowy przez bank jako skutek negatywnego rozpoznania wniosku, 

c) decyzja pozytywna, 

d) dopuszczalność opłat za rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego. 

4. Skutki nieprawidłowego przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia w trybie art. 75c prawa 

bankowego: 

a) zarzuty przysługujące dłużnikowi, 

b) skutki  kontroli postępowania przez organy nadzoru. 

c) możliwość odwołania się od decyzji odmownej banku. 

 

II. Zasady restrukturyzacji zadłużenia na wniosek kredytobiorcy: 

1. Jak prawidłowo zakwalifikować wniosek kredytobiorcy?   

2. Restrukturyzacja jako odpowiedź na reklamację kredytobiorcy.   

3. Restrukturyzacja w toku pozabankowych postępowań mediacyjnych (ADR). 

4. Dopuszczalność opłat za aneksowanie umowy. 

5. Wpływ restrukturyzacji na istniejące zabezpieczenia kredytu. 

6. Czy chroni bank przed zarzutem abuzywności zapisów umowy kredytowej? 

7. Zasady odwołania się klienta od decyzji odmownej banku. 

 

III. Małżeńskie ustroje majątkowe i ich znaczenie dla skuteczności czynności prawnych dokonanych przez 

dłużnika pozostającego w związku małżeńskim. 

 

IV.  Zasady restrukturyzacji zadłużenia na wniosek spadkobierców kredytobiorcy (ustawa z dnia 17 

kwietnia 2015 roku o zmianie ustaw Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw) 

1. Wpływ nowych zasad dziedziczenia na sytuację banku jako wierzyciela: 
a) przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, 

b) wykaz inwentarza, 

c) zakres i wysokość odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie kredytowe, 

d) skuteczność umów ze spadkobiercami o przystąpienie do długu bądź przejęcie długu. 
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2.  Ważność pełnomocnictwa kredytobiorcy do potrącania wymagalnych rat z rachunku bankowego: 

a) problem abuzywności dyspozycji kredytobiorcy o ustanowieniu nieodwołalnego 

pełnomocnictwa dla banku, 

b) Centralny Rejestr jako źródło wiedzy spadkobiercy o stanie środków na rachunku w dniu 

nabycia spadku, 

c) BIK S.A. jako źródło wiedzy  spadkobiercy o stanie zobowiązań kredytowych. 

  

V.  Problem klauzul abuzywnych w umowach o restrukturyzację zadłużenia: 

a) zawartych w trybie art. 75c prawa bankowego, 

b) zawartych na inny wniosek kredytobiorcy, 

c) zawartych ze spadkobiercami, 

d) zawartych w wyniku postępowania reklamacyjnego i mediacyjnego.   

 

VI. Wpływ restrukturyzacji na istniejące zabezpieczenia kredytu: 

1. Odnowienie (art. 506 i nast. kc). 

2. Dopuszczalność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

3. Rodzaje nowych zabezpieczeń. 

4. Podstawowe zarzuty przysługujące dłużnikowi z tytułu:  

a) zabezpieczeń rzeczowych, np. nadzabezpieczenie, braki formalne, 

b) bancassurance, 

c) zabezpieczeń osobistych, np. weksla, poręczenia wekslowego, poręczenia. 

 

VII. Zasady postępowania banku jako wierzyciela po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej: 

1. Zasady zaspokajania niezabezpieczonych roszczeń. 

2. Zasady zaspokajania roszczeń zabezpieczonych rzeczowo. 

3. Zasady zaspokajania roszczeń zabezpieczonych osobiście. 

4. Prawo wierzyciela do czynnego uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym: 

a) udział w radzie wierzycieli, 

b) środki zaskarżenia. 

 


