PROGRAM WARSZTATU

Jak usprawnić proces kredytowy oraz zwiększyć skuteczność
odzyskiwania należności w banku spółdzielczym

Warsztat organizowany przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
oraz
Biuro Informacji Kredytowej
23 kwietnia 2018 r.
10:30 – 11:00
11:00 – 11:05
11:05 – 11:20
11:20 – 11:35
11:35 – 12:05

POWITALNA KAWA
Powitanie uczestników
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK
Wystąpienie wprowadzające – Jakość portfela kredytowego wizytówką banku
Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS
Sytuacja banków spółdzielczych na rynku kredytów
Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence, BIK
Pakiet Wpisz i Odzyskaj jako wsparcie w procesie odzyskiwania należności
Magdalena Janicka, Kierownik Zespołu Rozwoju Produktów BIK

12:05 – 12:20

PRZERWA KAWOWA

12:20 – 13:00

Scoring jako narzędzie do usprawnienia procesu kredytowego
Andrzej Fengler (Departament Business Intelligence, BIK)
•
•
•
•
•
•

13:00 – 13:15

Podstawowe informacje
Rodzaje scoringu kredytowego
Ocena efektywności modelu
Informacje o modelu BIKSco CreditRisk 3
Możliwości zastosowania scoringu kredytowego
Podejmowanie decyzji kredytowych na podstawie uproszczonych zasad oceny zdolności
kredytowej przy wykorzystaniu modeli scoringowych w Rekomendacji T

Uproszczone metody oceny zdolności kredytowej
Łukasz Radomiński, Dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych, Bank Spółdzielczy w
Brodnicy

13:15 – 14:45

Budowa modelu scoringu aplikacyjnego dla Bankowości Spółdzielczej
Sławomir Grzybek/Piotr Wojewnik, Departament Business Intelligence, BIK
•
•
•

•

14:45 – 14:55

14:55 LUNCH

Zakres danych przekazywanych w zapytaniach do BIK
Inne potencjalne rodzaje informacji do wykorzystania w modelu
Zakres działania modelu – dyskusja z udziałem banków
o Do jakiej populacji model będzie zastosowany w porównaniu do dzisiejszej
populacji banków? (klient nowy, młody, bez historii kredytowej?)
o Jak wygląda proces kredytowy dzisiaj?
o Czy po wdrożeniu modelu proces kredytowy będzie wyglądał podobnie jak
dziś?
o Jakie wykluczenia są stosowane w procesie aplikacyjnym? Którzy klienci nie
są kredytowani? (wiek, źródła dochodu, zła historia)
o Czy istnieje możliwość oznaczenia w zbiorze danych oszustów wyłudzających
kredyt?
Jakość danych – dyskusja z udziałem banków
o Jakie dane socjo-demo są zbierane w bankach?
o W jaki sposób dane są zbierane?
o Jakie są słowniki danych? Czy są one zbliżone do słowników BIK?
o Jaki jest poziom wypełnienia tych pól? (realnymi wartościami, a nie ‘inne’,
‘różne’, ‘brak informacji’)
o Czy dane są weryfikowane?
o Od kiedy dane są zbierane?
o Jaki jest wolumen już zebranych danych? Ile potencjalnie danych możemy
zebrać w ciągu 6M lub 12M?

Podsumowanie
Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu BIK

