PROGRAM 3.1
Postopek osebnega stečaja in vloga banke
Namenjen:

Zaposlenim v bankah in leasing družbah, ki se ukvarjajo s problematičnimi
naložbami, sodelujejo v upniških odborih ali na drug način rešujejo problematične
naložbe in morajo pri svojem delu upoštevati postopke osebnega stečaja kot jih
predpisuje zakonodaja in za zaposlene v bankah, ki se ukvarjajo s komitenti v
osebnem stečaju kot imetniki transakcijskih računov.

Cilji:

Spoznati, kako uveljavljati terjatev v postopku osebnega stečaja in ob praktičnih
primerih spoznati kakšna so možna ravnanja banke kot upnika v tem postopku.
Spoznati spremembe insolvenčne zakonodaje. Spoznati pravila glede sklepanja
poslov z osebami v postopku osebnega stečaja, glede izvrševanja sklepov o
izvršbi zoper dolžnike v osebnem stečaju, kjer banka nastopa kot dolžnikova
dolžnica in razmerje do stečajnega upravitelja (prenakazila na fiduciarni račun).

Vsebina:

Pravna podlaga
- Kaj so insolvenčni postopki
- Vrste insolvenčnih postopkov in primerjava
Začetek postopka osebnega stečaja
- Pogoji
- Postopek začetka
- Stroški
- Pravne posledice začetka
Stečajni upravitelj in njegova vloga v osebnem stečaju (spremljanje poslovanja za nazaj in
naprej, izpodbijanje pravnih poslov, zbiranje stečajne mase, predlog za ustavitev postopka,
odpiranje TRR v stečaju, obveščanje bank ipd.)
Stečajna masa
Stečaj nad samostojnim podjetnikom (podjetnik pred začetkom postopka, podjetnik med
potekom postopka osebnega stečaja)
Vloga upnikov:
- Prijava terjatev (ločitvena in izločitvena pravica)
- Pobot terjatev
- Prerekanje terjatev
- Pravna sredstva
Vloga banke kot organizacije za plačilni promet
- Kot banka dolžnika v osebnem stečaju (prenakazovanje na fiduciarni račun
stečajnega upravitelja – sklep o zasegu denarnega dobroimetja)
- Kot banka, ki odpre fiduciarni račun stečajnega dolžnika
- Kot potencialna banka stečajnega dolžnika (prepoved sklepanja poslov)
Vloga delodajalca
- Izvajanje postopka osebnega stečaja nad prejemki delavca
- Sklep o izterjavi stalnih prejemkov
Odpust terjatev
- Pogoji
- Roki
- Odločba in pravne posledice
- Pravna sredstva
- Zaključek postopka osebnega stečaja brez odpusta obveznosti – posledice
- Izjeme
Osebni stečaj in izvršilni postopek
Zaključek

Izvajalec:

Alojz Ribič, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Metode:

predavanje, diskusija

Trajanje:

1 dan

Čas izvedbe:

2. oktober 2017, s pričetkom ob 09.00 uri in koncem ob 14.45 uri.

Kraj izvedbe:

Ljubljana, Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva ulica 2

Kotizacija:

260,00 EUR + DDV. Poravnali jo boste po prejemu računa. V kotizacijo so
vključene tudi pogostitve med odmori in gradivo. V primeru prijave treh ali več
udeležencev iz iste institucije bomo upoštevali 10 % popust.

Prijave:

do 21. septembra 2017 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo
prav tako do 21. septembra 2017. V primeru nepravočasne odjave vam bomo
zaračunali celotno kotizacijo. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Informacije:

01/24 29 751, po e-pošti: ic@zbs-giz.si

Opomba:

Da bi bilo vaše usposabljanje čim bolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali
pričakovanja vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov ic@zbsgiz.si, da jih bomo posredovali predavatelju.

