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Seminarium „Nowe zasady dziedziczenia i ich wpływ na pozycję banku jako strony umowy” 

Termin: 22.09.2015 r. 

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

  
CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmieniającymi się w 2015 zasadami dziedziczenia i 

wpływem tych zmian na zawierane przez bank umowy oraz nabycie umiejętności ochrony interesów 

banku jako wierzyciela poprzez ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń. 

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 i czwartego 
po 299zł (plus 23% VAT). 

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 
 

1. Podstawowe zasady dziedziczenia: 

• data nabycia spadku - wpływ na umowy bankowe,  

• rodzaje dziedziczenia,  

• oznaczenie kręgu spadkobierców,  

• stanowisko prawne spadkobiercy i jego skutki (przyjęcie, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 

inwentarza),  

• nabycie zapisu windykacyjnego.  

 

2. Ustalanie spadkobierców i zakresu ich zobowiązania: 

• postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,  

• postępowanie w przedmiocie działu spadku,  

• postępowanie o zabezpieczenie spadku,  

• spis inwentarza – tryb, skutki prawne dla wierzycieli,  

• wyjawienie przedmiotów spadkowych.  

 

3. Problem zachowania tajemnicy bankowej wobec spadkobierców: 

• przy umowach rachunków bankowych,  

• przy umowach kredytowych,  

• problem spłaty zobowiązania przez osoby nie będące spadkobiercami.  

 

4. Postępowanie banku związane ze środkami zgromadzonymi na rachunku zmarłego: 

• koszty pogrzebu,  

• zapis na wypadek śmierci,  

• wypłaty z rachunku wspólnego,  

• problem wspólności ustawowej małżeńskiej,  

• wypłaty dokonane przez osoby umocowane do rachunku po śmierci posiadacza,  

• problem limitu w rachunku.  

 

5. Dochodzenie przez bank należności kredytowych od spadkobierców klienta banku: 

• tryb podejmowania czynności – uprawnienia banku związane z wniesieniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku 

i przystąpieniem do toczącego się postępowania,  

• uprawnienia banku związane z wniesieniem wniosku o zabezpieczenie spadku,  

• ustalenie właściwości sądu,  

• dokumenty niezbędne w postępowaniu spadkowym,  

• koszty postępowania spadkowego i zasady ich rozdziału.  

 

6. Ustalenie za spadkobiercami sposobu spłaty zadłużenia i egzekucja należności wobec zobowiązanych 

 

7. Postępowanie banku wobec: 

• poręczycieli spadkodawcy,  

• wspólników spółek osobowych,  

• pełnomocników spadkodawcy,  

• właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu nie będących kredytobiorcami.  

 

 


