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I

Zakres i cel e-szkolenia

Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r
o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
w szczególności o zagadnienia określone w art. 59 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in.
Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
Merytorycznie e-szkolenie przygotował zespół ekspertów bankowych pod kierunkiem
dr Piotra Sokołowskiego.

Ustawodawca nałożył na Kredytodawcę, pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów
zobowiązanie, żeby personel kredytodawcy odbył co najmniej

raz na trzy lata szkolenie

z zakresu świadczenia usług opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt
hipoteczny a także świadczenia usług pośrednictwa, usług doradczych oraz dodatkowych
jeżeli są one oferowane.

Oferowane e-szkolenie w przejrzystej formie przekazuje najważniejsze informacje
i pomaga zdobyć wiedze niezbędną do nabycia umiejętności z zakresu kredytów
hipotecznych. Zawiera wiele elementów interakcyjnych, również ćwiczenia
i autotesty do rozwiązania.
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Poniżej prezentujemy zagadnienia, które obejmuje program e-szkolenia:

II

I

Kredyty hipoteczne a nieruchomości

II

Kluczowe informacje dotyczące kredytów hipotecznych

III

Strony umowy o kredyt hipoteczny

IV

Zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny

V

Procedura zawierania umowy o kredyt hipoteczny

VI

Ochrona konsumentów. Przepisy związane z umowami o kredyt hipoteczny
zawieranymi z konsumentami

VII

Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych – a kredyt hipoteczny

VIII

Wycena zabezpieczeń wierzytelności

IX

Zasady dobrych praktyk z elementami etyki

Realizacja e-szkolenia

E-szkolenie udostępniane jest na platformie e-learningowej WIAB przez
dla każdego uczestnika w ramach ustalonego terminu.

dwa
tygodnie

Każdy uczestnik ma zapewniony stały dostęp on-line przez 24 h/dobę
i elastycznie w dogodnym dla siebie czasie może uczestniczyć w e-szkoleniu,
bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne co wiąże się
z uzyskaniem dodatkowych oszczędności dla Banku.
Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do platformy
wraz z instrukcją korzystania z programu i zasadami zaliczenia e-szkolenia.
Po ukończeniu e-szkolenia na wymaganym poziomie, każdy z uczestników otrzyma
certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
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III

Koszt e-szkolenia

Koszt realizacji szkolenia wynosi tylko

130 zł

od osoby

Koszt szkolenia obejmuje:
❖

elastyczny dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie

❖

pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu

❖

wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania

❖

wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez bank

❖

elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Żeby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną

KARTĘ ZGŁOSZENIA

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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