SZKOLENIE

Zasady przygotowywania
dokumentów bankowych
Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

16 lipca 2018 r.
Miejsce:

Hotel Best Western Premier w Krakowie

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 11:00

Wykład cz. I

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Wykład cz. II

13:15 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Wykład cz. III
1

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Rodzaje dokumentów stosowanych w relacjach banku z klientami - różnice i charakter
prawny dokumentów:
a) umowa,
b) regulamin, taryfa, OWU (wzorzec umowny),
c) materiały informacyjne wymagane przez ustawy: RODO, PAD, Prawo bankowe (art. 56a),
ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o kredycie hipotecznym, ustawa o zasadach
rozpatrywania reklamacji,
d) materiały informacyjne wymagane przez nadzorców: karta produktu, informacje o ryzykach.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Zasady redagowania dokumentów stosowanych w relacjach banku z klientami:
zakres wymaganych informacji,
język,
forma dokumentu,
zapisy umowne – jak uniknąć klauzul niedozwolonych?,
„agresywne” i „czarne” praktyki na przykładzie regulaminów promocji produktów.

3.
a)
b)
c)

Zasady doręczania i dokumentowania doręczenia przed zawarciem umowy:
klientom indywidualnym,
klientom instytucjonalnym,
sposób dokumentowania doręczenia.

4.
a)
b)
c)

Zasady doręczania i dokumentowania doręczenia zmian w trakcie trwania umowy:
klientom indywidualnym,
klientom instytucjonalnym,
sposób dokumentowania doręczenia.

5. Sankcje za nienależyte przygotowanie i doręczenie dokumentów i zasady obrony banku
przed zarzutami klientów:
a) sankcja nieważności,
b) sankcja odszkodowawcza,
c) sankcja kredytu darmowego,
d) sankcje o charakterze prewencyjnym.
6. Sankcje za nienależyte przygotowanie dokumentów i zasady obrony banku przed
zarzutami nadzorców:
a) UOKiK – postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i postepowanie
klauzulowe,
b) Rzecznik Finansowy – tryb skargowy i arbitrażowy,
c) Komisja Nadzoru Finansowego.
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INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Katarzyna Marczyńska
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo
europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu
Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie - Sędzia Sądu
Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej - Ministerstwo
Sprawiedliwości. Od 2002 roku - radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich
(obecnie czwartej kadencji), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH
w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów
między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: ”Teraz Polska” w zakresie produktów
i usług finansowych i „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania
praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające
korzystny wpływ na życie społeczeństwa.
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