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Seminarium „Wpływ ostatnich zmian Prawa bankowego oraz innych ustaw na zawarte i przyszłe 

umowy kredytowe” 

Termin: 25.10.2016 r. 

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

  
CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Zmieniające się od końca 2015 roku przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postepowania cywilnego stawiają przed bankami zarówno 

obowiązek dostosowania procedur do nowych produktów depozytowych, jak również obowiązek 

ustalenia wpływu zmian na zawarte i przyszłe umowy kredytowe. 

• Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę na temat postępowania banku w zakresie pozyskania informacji o 

kliencie oraz jego spadkobiercach oraz o wpływie nowych zasad dziedziczenia na uprawnienia 

banku jako wierzyciela z tytułu umowy kredytowej. 

• Wobec wchodzących w życie w dniu 8 września 2016 roku zmian przepisów dotyczących 

prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, omówione zostaną zasady stosowania przywilejów 

egzekucyjnych (kwotowego i przedmiotowego) oraz ich wpływ na posiadane ekspozycje kredytowe. 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów sprzedaży, windykacji, prawnych, restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem 

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? 

 Cena dla członków Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w ZBP (KdFN): 
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 i 
czwartego po 299zł (plus 23% VAT), piąty bez opłat. 

 
Cena dla nie członków KdFN: 
Opłata z tytułu uczestnictwa w każdym seminarium za pierwszego uczestnika wynosi 1199 zł (plus 23% 
VAT). Koszt uczestnictwa drugiego pracownika instytucji to 899zł (plus 23% VAT), trzeciego i 
czwartego po 699zł (plus 23% VAT). 
 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

Kontakt Związek Banków Polskich 

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, www.zbp.pl, fax. (+48-22) 48-68-100; kdfn@zbp.pl. 
Michał Wydra tel. (+48-22) 48-68-129, e-mail: michal.wydra@zbp.pl. 

Marta Polkowska tel. 723 723 771, e-mail: marta.polkowska@zbp.pl. 
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JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA? 
 
Program 

 

I. Wpływ ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw na 

zawarte i przyszłe umowy kredytowe: 

1. Upowszechnienie instytucji zapisu na wypadek śmierci (art. 56a Prawa bankowego): 

• kwoty,  

• zróżnicowanie sytuacji prawnej banków i SKOK-ów, 

• obowiązki banków w zakresie poszukiwania zapisobiorców. 

2. Centralna Informacja i BIK S.A. jako źródło wiedzy o aktywach i zobowiązaniach kredytobiorców.  

3. Obowiązki banku wobec gminy - ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku (art. 111 c Prawa 

bankowego) i ich wpływ na zasady dziedziczenia. 

 

II. Wpływ ustawy z dnia 17 kwietnia 2015 roku o zmianie ustaw Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw na zawarte i 

przyszłe umowy kredytowe: 

1. Nowe zasady dziedziczenia i ich wpływ na umowę kredytu: 

a) przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, 

b) zasady sporządzania wykazu inwentarza, 

c) wpływ regulacji na sytuację banku jako wierzyciela z umowy kredytu, 

d) problem skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń. 

 

III. Wpływ zmiany zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego (ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) na ocenę zdolności kredytowej i 

możliwość uzyskania zaspokojenia roszczeń banków: 

1. Nowy sposób ustalania kwoty wolnej od zajęcia (art. 54 Prawa bankowego). 

2. Zwolnienia przedmiotowe od zajęcia (art. 54a Prawa bankowego). 

 

IV. Najnowsze orzecznictwo w sprawach kredytów konsumenckich, w tym klauzul   abuzywnych dotyczących zabezpieczeń: 

• najnowsze orzeczenia sądów powszechnych, 

• stanowisko Rzecznika Finansowego, 

• stanowisko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

• stanowisko Związku Banków Polskich wobec raportów wymienionych instytucji.  

 

V. Działalność Rzecznika Finansowego rok po powołaniu urzędu i jej wpływ na działalność banków: 

• tryb skargowy, 

• tryb pozasądowego rozpoznawania sporów, 

• plany rozwoju. 

 

VI. Zasady reklamowania produktów kredytowych – ocena nadzorców. 

 

 

 

 


