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

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

orzecznictwa UOKiK, Rzecznika Finansowego i KNF” 

Termin: 17.05.2016 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 zakresie 

standardowej oferty kredytu mieszkaniowego ze wsparciem dodatkowych produktów 

bankowych i pozabankowych. Uczestnicy zdobędą umiejętności:  

• analizy najbardziej aktualnych przypadków z punktu widzenia, regulatora, banku i klienta w 

oparciu o obowiązujące przepisy i praktyki, w tym rekomendacji, zaleceń właściwej współpracy 

• przedkładania podstawowych informacji o produkcie względem klienta, 

• jak łączyć ofertę kilku produktów oferując ją klientowi, jakich błędów należy unikać,  

• jak zabezpieczać interes poszczególnych stron procesu, 

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

przepisy, rekomendacje, zalecenia. 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów 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. „Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania usług finansowych” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

1. Wymagania dotyczące formy materiałów informacyjnych. 

2. Wymagania dotyczące treści materiałów informacyjnych. 

3. Wymagania dotyczące treści materiałów informacyjnych dotyczącej produktów wspierających kredyt  na 

przykładzie bancassurance. 

4. Charakter prawny dokumentu. 

5. Najnowsze orzecznictwo UOKiK dotyczące reklam bankowych. 
 

II. Rekomendacje Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego oraz Rady Prawa Bankowego w sprawie postępowania banków w 

relacjach z pośrednikami w zakresie kredytów konsumenckich: 

1. Obowiązki dotyczące doboru pośredników: 

a) wyłączenia podmiotowe, 

b) wyłączenia ze względu na cel kredytowania. 

2. Obowiązki informacyjne pośredników. 

3. Zasady odpowiedzialności banku za działania pośrednika: 

a) zasady dokumentowania staranności pośrednika kredytowego, 

b) skutki prawne zaniedbań pośrednika. 

4. Zalecenia KNF w zakresie nadzoru nad pośrednikami kredytowymi. 
 

III.  Umowa rachunku jako produkt wspierający kredyt hipoteczny: 

1. Zasady prawidłowego łączenia obu produktów. 

2. Zapisy dotyczące umowy rachunku jako klauzula niedozwolona: 

a) do dnia 16 kwietnia 2016 roku, 

b) od dnia 7 kwietnia 2016 roku, 

c) skutki abuzywności zapisów umownych dla umowy rachunku i umowy kredytu hipotecznego. 

3. Umowa rachunku po 1 lipca 2016 roku – obowiązki i ryzyka banku: 

a) obowiązki informacyjne wobec posiadacza rachunku, 

b) wygaśnięcie umowy rachunku, 

c) obowiązki informacyjne wobec klientów - „Centralna Informacja”, 

d) obowiązki informacyjne wobec gminy. 

4. Najnowsze orzecznictwo UOKiK dotyczące umów rachunku. 
 

IV. Umowa ubezpieczenia jako produkt wspierający kredyt hipoteczny: 

1. Ubezpieczenia osobowe kredytobiorców: 

a) ubezpieczenia grupowe, 

b) ubezpieczenia indywidualne, 

c) prawidłowa cesja praw z polisy na bank 

d) obowiązki informacyjne obciążające bank – treść, dokumentowanie. 

2. Ubezpieczenia majątkowe: 

a) ubezpieczenia grupowe, 

b) ubezpieczenia indywidualne, 

c) sutki nieprawidłowej cesji praw z polisy na bank, 

d) obowiązki informacyjne obciążające bank – treść, dokumentowanie. 

3. Ubezpieczenia ryzyk banku, np. ubezpieczenie pomostowe, niskiego wkładu: 

a) ubezpieczenia czy podwyższona marża kredytu? 

b) obowiązki informacyjne wobec kredytobiorcy. 

4. Uwagi pokontrolne KNF w zakresie stosowania Rekomendacji U. 
 

V. Karta kredytowa jako produkt wspierający kredyt hipoteczny: 

1. Zasady prawidłowego łączenia obu produktów. 

2. Zapisy dotyczące umowy o kartę kredytową jako klauzula niedozwolona: 

a) do dnia 16 kwietnia 2016 roku, 

b) od dnia 7 kwietnia 2016 roku, 

c) skutki abuzywności zapisów umownych dla umowy o kartę kredytową i umowy kredytu hipotecznego. 


