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Seminarium „Zasady prawidłowego działania doradców kredytowych na etapie opracowywania 

procedur sprzedaży i informowania klientów o oferowanych produktach 

hipotecznych” 

Termin: 20.10.2016 r. 

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

  
CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Jakie zmiany regulacyjne w obszarze informowania klienta o ofercie kredytów mieszkaniowych 

czekają sektor bankowy? 

• Jak powinna wyglądać współpraca pośrednika kredytowego z klientem i bankiem? 

• Jakich błędów i niedozwolonych praktyk rynkowych należy unikać? 

 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów sprzedaży, prawnych, doradcom kredytowym 

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 

 

1. Prawidłowe przygotowanie akcji promocyjnej nowego produktu hipotecznego i propozycji nabycia tego produktu dla 

"przeciętnego konsumenta" - według ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawy o 

kredycie konsumenckim. 

2. Wpływ „Rekomendacji dobrych praktyk dla doradców kredytowych” na działanie pośrednika kredytowego. 

3. Forma i sposób przekazania klientowi istotnych informacji dotyczących produktu niezbędnych do podjęcia decyzji o 

zawarciu umowy kredytowej.   

4. Forma i sposób dokumentowania przez banki i doradców kredytowych wypełnienia obowiązków informacyjnych.  

5. Arkusz Informacyjny jako potencjalne źródło skarg klientów. 

6. Asysta przedkontraktowa czyli jak unikać niedozwolonych działań przy składaniu propozycji nabycia produktu 

hipotecznego. 

7. "Czarne praktyki rynkowe" i agresywne praktyki rynkowe i ich wpływ na ważność przyszłej umowy kredytowej. 

8. Ograniczenia zasady swobody umów w umowach kredytowych zawieranych z konsumentami.  

9. Zawiłości dokumentacji a prawo konsumentów do rzetelnej informacji - konsekwencje prawne dla stron. 

10. Skutki nieumieszczenia koniecznych postanowień w dokumentacji, bądź umieszczenia niejasnych lub niepełnych 

postanowień umownych. 

11. Odpowiedzialność doradcy kredytowego za nieprawidłową sprzedaż produktów hipotecznych z tytułu: 

a) nieprawidłowego doboru oferty, 

b) przekazania niejasnych informacji, 

c) nieetycznego działania, 

d) wadliwego zarządzania konfliktem interesów, 

e) naruszenia tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, 

f) nieprawidłowego rozpatrywania reklamacji. 

 

 

 

 


