
 

Seminarium pt. „Kredyt konsumencki” 

 

 

Data: 28 maja 2019 roku (wtorek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

   pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa  

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie regulacji kredytu konsumenckiego z uwzględnieniem 

orzecznictwa i poglądów doktryny. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników banków zainteresowanych tematyką kredytu 

konsumenckiego.  

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 9.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 16.15 

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 22 maja 2019 r.  

 

Kontakt:  

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28  

Paweł Panicz, tel. 22 262 56 83 

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 

28 maja 2019 roku (wtorek) 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK  

pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 
 

Godzina                                                   Temat 

9:00-9:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

9:30-11:30 

 Definicja kredytu konsumenckiego 

 Zakres stosowania ustawy 

 Przedkontraktowe obowiązki informacyjne (reklama, asysta przedkontraktowa, 

standardowy formularz informacyjny) 

 Obowiązek badania zdolności kredytowej 

Anna Ochocka  

radca prawny  

Departament Prawny  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
11:30-12:00 Przerwa na kawę 

  

12:00-14:00 

 Regulacja umowy kredytu konsumenckiego (zawarcie umowy, treść dokumentu 

umowy, umowa o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, umowa  

o kredyt w rachunku, limity w umowie kredytu, zmiana wysokości stopy 

oprocentowania, harmonogram spłaty kredytu, weksel lub czek jako formy 

zabezpieczenia kredytu, wypowiedzenie umowy) 

 Sankcja kredytu darmowego 

 Prawo odstąpienia od umowy 

 Prawo przedterminowej spłaty kredytu 

Anna Ochocka  

radca prawny  

Departament Prawny  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  

  

14:00-14:30 Przerwa na kawę 
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14:30-16:00 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego w praktyce 

Rzecznika Finansowego 

Izabela Dąbrowska-Antoniak 

adwokat 

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego biura Rzecznika Finansowego 

  

16:00-16:15 Pytania i dyskusja 

  

 


