SZKOLENIE

Aktualne zmiany prawne
mające wpływ na działalność
banków spółdzielczych
Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

25 lutego 2019 r.
Miejsce:

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.
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
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PROGRAM SZKOLENIA:
Zmiany przepisów w 2018 roku mające wpływ na relacje bank – klient:

I.

1. EURO-FATCA – art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw:
a) uzupełniająca lista państw uczestniczących,
b) dodatkowy obowiązek sprawozdawczy banku,
c) zasady dokumentowania wykonania obowiązku.
2. Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach:
a) blokada środków na rachunku przez Szefa KAS,
b) egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego a blokada środków
na rachunku przez Szefa KAS,
c) nowy przywilej egzekucyjny – art. 54b Prawa bankowego.
3. Zarząd sukcesyjny:
a)
b)
c)
d)

cel i zasady funkcjonowania,
tryb powoływania zarządcy i czas trwania zarządu,
źródło wiedza o powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
wpływ powołania zarządcy sukcesyjnego na umowy bankowe, w tym umowę
rachunku i umowę kredytu.

4. Ustawa o usługach płatniczych - nowe zasady zwracania środków przekazanych
na niewłaściwy rachunek bankowy:
a)
b)
c)
d)

regulacje banku,
tryb postępowania,
problem przedawnionych roszczeń,
zasady zwracania środków przekazanych metodą SPLIT PAYMENT.

5. PSD II:
a) zmiana zasad prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego
nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,
b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,
c) obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i informowania o incydentach,
d) nowe obowiązki sprawozdawcze.
6. Kodeks cywilny:
a) zmiana terminów przedawnienia roszczeń,
b) zmiana ciężaru dowodu,
c) zakaz anatocyzmu (pobierania odsetek od odsetek),
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d) skutki przyjętych rozwiązań dla kredytodawców i toczących się postępowań
reklamacyjnych, pozasądowych i sądowych.
7. Zmiana zasad rozpatrywaniu reklamacji przez banki:
a)
b)
c)
d)

Zmiany przepisów w 2019 roku mające wpływ na relacje bank – klient:

II.
1.

RODO,
transakcje oszukańcze,
zwrot środków przekazanych na niewłaściwy rachunek,
reklamacje z zakresu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cel i założenia rejestru,
zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru,
zasady dokonywania wpisów w rejestrze,
treść wpisów,
dostęp uprawnionych do wpisów w rejestrze,
zasady usuwania wpisów,

g) przepisy przejściowe.
2. Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych:
1. Założenia ustawy – cel zmian.
2. Zmiany istotne dla banku jako wierzyciela:
a) właściwość komornika,
b) ograniczenie możliwości przekazania sprawy innemu komornikowi,
c) opłaty.
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów
prowadzących gospodarstwa rolne:
1. Cel i założenia ustawy.
2. Zakres podmiotowy ustawy:
a) osoby uprawnione do pomocy,
b) wyłączenia ustawowe.
3. Plan restrukturyzacji:
a) treść planu,
b) zasady akceptacji.
4. Formy restrukturyzacji:
a)
b)
c)
d)

dopłata do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego,
pożyczka,
gwarancja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
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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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