SZKOLENIE
Zmiany w umowach rachunków bankowych,
wykaz usług reprezentatywnych, usługa
przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu
do podstawowego rachunku płatniczego
Organizowane przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Data:

28 maja 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
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PROGRAM SZKOLENIA:
Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego:

I.

1. Zakres podstawowego rachunku płatniczego.
2. Zasady otwierania rachunku:
a) rola oświadczenia klienta,
b) zasady weryfikacji w Centralnej Informacji,
c) odmowa otwarcia rachunku,
d) nieodpłatna informacja o przyczynach odmowy otwarcia rachunku,
e) przesłanki wypowiedzenia umowy.
3. Opłaty związane z obsługą transakcji na rachunku.
4. Obowiązki sprawozdawcze.
Usługa przeniesienia rachunku bankowego do innego banku w Polsce:

II

1. Wytyczne i dokumenty ZBP:
a) upoważnienie – zasady weryfikacji,
b) wniosek o przeniesienie rachunku,
c) tryb działania banku,
d) odmowa zamknięcia rachunku – przesłanki.
2. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku.
3. Informacje na temat zasad przenoszenia rachunku.
4. Obowiązki sprawozdawcze.
5. Odpowiedzialność banku wobec klienta.
Usługa przeniesienia rachunku bankowego do innego banku w UE:
1.
2.
3.
4.
III

Wniosek o przeniesienie rachunku.
Tryb działania banku.
Odmowa zamknięcia rachunku – przesłanki.
Odpowiedzialność banku wobec klienta.
Porównywalność opłat związanych z rachunkami płatniczymi:

1. Wykaz usług powiązanych z rachunkiem podlegających opłacie - Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wykazu usług
reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/32 z dnia 28 września 2017 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE w odniesieniu
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujednoliconej terminologii
unijnej w zakresie najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym (Dz.U.UE.L.2018.6.3 z dnia 2018.01.11).
3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/33 z dnia 28 września 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego
formatu zestawienia opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/92/UE (Dz.U.UE.L.2018.6.26 z dnia 2018.01.11).
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4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/34 z dnia 28 września 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego
formatu dokumentu dotyczącego opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2014/92/UE
(Dz.U.UE.L.2018.6.37
z dnia 2018.01.11)
5. Zasady doręczania dokumentu dotyczącego opłat z tytułu usług związanych
z rachunkiem płatniczym:
a) forma dokumentu,
b) treść dokumentu,
c) informacje handlowe i reklamowe,
d) równoznaczność pojęć.
e) zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Zestawienie opłat:
a) częstotliwość doręczania,
b) forma doręczania,
c) problem „starych umów”.

INFORMACJA 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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