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CELEM PROJEKTU JEST PRZEKAZANIE UCZESTNIKOM KONFERENCJI WIEDZY  
NA POWYŻSZE ZAGADNIENIA. CELEM INDYWIDUALNYCH PORAD PRAWNYCH JEST  

USTALENIE SPOSOBU ROZWIĄZANIA KONKRETNEGO PROBLEMU PRAWNEGO DANEJ OSOBY.

Świadomość praw przysługujących beneficjentom jest w Polsce na bardzo niskim poziomie  
i wymaga podjęcia radykalnych działań, dostosowanych do aktualnego poziomu wiedzy 
konsumenta. Projekt ma na celu organizację 10 konferencji, podczas których zostaną 
poruszone 3 zasadnicze, najważniejsze z naszego punktu widzenia tematy, tj.:

I. OBLIGACJE KORPORACYJNE M.IN.:

1. obowiązki i prawa obligatariusza,
2. obowiązki sprzedawcy obligacji,
3. nieetyczne formy sprzedaży na przykładzie sprzedaży obligacji GetBack,
4. prawa i obowiązki obligatariusza w postępowaniu układowym,
5. możliwości wsparcia ze strony Rzecznika Finansowego oraz UOKiK.

II. POLISOLOKATY, M.IN.:

1. co to jest i na czym polega polisolokata?
2. jakie skutki niesie za sobą zawarcie takiej umowy?
3. jak w rzeczywistości wygląda współpraca banków z firmami ubezpieczeniowymi?
4. czym są fundusze inwestycyjne UFK?
5. jak rozwiązać zawartą umowę na polisolokatę?
6. jak odzyskać opłaty pobrane na podstawie nielegalnych zapisów?
7. jakiego wsparcia może udzielić Rzecznik Finansowy oraz UOKiK?

III. KREDYTY „WALUTOWE” M.IN.:

1. co to są kredyty indeksowane/denominowane i czy na pewno masz kredyt w walucie obcej?
2. co to są klauzule abuzywne i co wynika z ich obecności w umowie?
3. jak czytać swoją umowę, gdzie szukać klauzul abuzywnych?
4. moja umowa ma wady prawne - co robić, jak zacząć zmagania z bankiem?
5. w jakiej sytuacji bank może zgodnie z prawem prowadzić egzekucje?
6. jak się bronić przed niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy, nakazem zapłaty  

czy BTE (Bankowym Tytułem Egzekucyjnym)?
7. jak zatrzymać przedawnienie roszczeń?
8. co oznacza dla konsumenta unieważnienie umowy?
9. co oznacza dla konsumenta wykonywanie umowy bez klauzuli niedozwolonej?
10. inne wady prawne umów (UNWW, CKK, niezgodne z prawem opłaty).


