Zapraszamy do udziału w kursie
e-learningowym:
Finansowanie hipoteczne
szkolenie podstawowe

▸ www.bodie.pl/szkolenia/e-learning/oferta
Miejsce: dowolne, z dostępem urządzenia do Internetu
Adresaci:
Pracownicy banków spółdzielczych rozpoczynający pracę w obszarze finansowania hipotecznego
konsumentów.
Cel:
Celem kursu jest zapewnienie spełnienia przez pracowników banku wymogów z art. 58 ustawy
o kredycie hipotecznym – odbycie przez pracowników rozpoczynających pracę w dziale obsługi
kredytów hipotecznych szkolenia zakończonego egzaminem.
Ustawa przewiduje, że wymóg ten ma na celu zbudowanie stabilnego, profesjonalnego rynku
z kadrą, która operuje aktualną wiedzą, a także stworzenie w miarę jednolitego wskaźnika
należytej staranności.
Korzyści:
1. Uczestnicy:
 poznają zasady oraz tryb reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla
konsumentów;
 dowiedzą się, jakie są zasady oraz tryb zawierania i wykonywania umów o kredyt
hipoteczny;
 zdobędą umiejętność analizowania wniosków o kredyt hipoteczny oraz badania zdolności
kredytowej kredytobiorcy;
2. Bank:
 spełni wymogi ustawowe związane z odbyciem przez pracowników zajmujących się
finansowaniem hipotecznym szkolenia zakończonego egzaminem;
 zwiększy swoje bezpieczeństwa poprzez wyposażenie pracowników obsługujących
kredyty hipoteczne w odpowiednie kompetencje;
 ograniczy ryzyko kar finansowych związanych z nieprawidłowym przebiegiem procesu
finansowania hipotecznego.
EXTRA DODATEK!
Każdy uczestnik kursu otrzyma podręcznik do samokształcenia „Profesjonalny pracownik
obsługi konsumenckiego finansowania hipotecznego” (podręcznik będzie można pobrać
z platformy BODiE po otrzymaniu dostępu do kursu)

Metodyka:
Szkolenie prowadzone w formie kursu e-learningowego umieszczonego na platformie BODiE.
Program:
1. Ogólne informacje o kredytach hipotecznych i polskim rynku kredytów hipotecznych.
2. Źródła prawnej regulacji kredytów hipotecznych.
3. Podstawowe założenia ustawy o kredycie hipotecznym.
4. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
5. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym.
6. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny.
7. Sprzedaż wiązana i sprzedaż łączna produktów hipotecznych.
8. Zasady dobrych praktyk w zakresie finansowania hipotecznego.
9. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania.
10. Przebieg procesu finansowania hipotecznego.
11. Restrukturyzacja i windykacja kredytów hipotecznych.
12. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem.
13. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny.
Liczba godzin: 4 godziny
Ewaluacja:
Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy.
Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.
Zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym spełnienia wymogów art. 58 ustawy o kredycie
hipotecznym.
Po zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik ma możliwość pobrania i wydrukowania
zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Informacje organizacyjne:
Dostęp do kursu przesyłany jest w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Szkolenie dostępne jest przez okres 2 miesięcy od nadania dostępu do szkolenia (login i hasło).
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie urządzenia z dostępem
do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zalecana to: Google Chrome lub
Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników lub słuchawek. W przypadku braku możliwości
realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić
w przeglądarce internetowej następujące opcje:
– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe).
Cena netto:
150,00 zł/os.
Przy zgłoszeniu:
Przedział
zgłaszanych osób

Rabat

Cena po rabacie
(netto)

5-10

5%

142,50 zł

11-20

10%

135,00 zł

powyżej 21

15%

127,50 zł

Rabaty nie łączą się z innymi rabatami.

Do ceny kursu doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Koszt wydruku zaświadczenia i wysłania przez BODiE: 15,00 zł netto/os.
Nota prawna:
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i
podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 ze zm.).
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany ani
opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie
znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte
wyłącznie w celu identyfikacji.
Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w
szczególności podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy
Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami lub
nieścisłościami w niniejszym dokumencie.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs e-learningowy
Temat

Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe

Imię i nazwisko

E-mail uczestnika:

Dane do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa banku
Adres banku
NIP
Informacje dodatkowe:
Osoba do kontaktu z
BODiE
E-mail do kontaktu
Telefon do kontaktu
Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do
wystawienia faktury za kurs, niezależnie od rozpoczęcia i ukończenia kursu przez osoby zgłoszone.

Podpis osoby
upoważnionej

Irena Pawełczak
Doradca
T. +48 61 42 37 203
M. +48 478 412 107
E. i.pawelczak@bodie.pl
E. eszkolenia@bodie.pl

Data

