PROGRAM 3.10.0
Potrošniško kreditiranje nepremičnin, e-izobraževanje
Namenjen:

Pridobitvi ustreznih temeljnih znanj in usposobljenosti zaposlenih pri izvajanju
kreditiranja na področju kreditnih pogodb za nepremičnino za potrošnike, kot ga
opredeljuje (ZPotK-2). Program usposabljanja je IC ZBS pripravil v sodelovanju s
svojimi članicami, Banko Slovenije ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

Cilji:

Skozi izobraževanje se boste seznanili s splošnimi vsebinami pri kreditiranju
potrošnikov, predstavljene pa bodo tudi izbrane tematike, s katerimi dajalci
kreditov lahko zagotovijo, da imajo njihovi zaposleni, ki opravljajo naloge,
povezane s kreditno pogodbo za nepremičnino, ustrezno raven znanja in
usposobljenosti pri oblikovanju kreditnih produktov, ponujanju in odobravanju
kreditov, vse z namenom, da dajalci kreditov nudijo kakovostno informiranje
potrošniku in varovanje ekonomskih in pravnih interesov potrošnikov ter s tem
zagotovijo odgovorno dajanje potrošniških kreditov.

Vsebina:

Vsebina izobraževalnega programa je razdeljena na 5 modulov, v katerih so
zajete naslednje vsebine:
- Modul 1: Splošne vsebine vezane na kreditiranje potrošnikov, s poudarkom na
kreditni pogodbi za nepremičnino in sklepanjem pomožnih storitev.
- Modul 2: Ocenjevanje kreditne sposobnosti potrošnika in plačilna nesposobnost.
- Modul 3: Postopek nakupa nepremičnine in zastava nepremičnine.
- Modul 4: Cenitev nepremičnin.
- Modul 5: Varstvo osebnih podatkov, poslovna etika in osnove osebnih financ.

Metode:

Samostojno učenje, konzultacije z mentorjem, možnost sodelovanja v forumu,
preverjanje znanja.

Čas izvedbe:

29. 03. - 10. 04. 2019

Kraj izvedbe:

e-izobraževanje

Kotizacija:

24,00 EUR (+ DDV)

Prijave:

22. 03. 2019 Upoštevali bomo vrstni red prijav. Pisne odjave sprejemamo do 22.
marca 2019. V primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno
kotizacijo. Prijavnice lahko pošljete preko spletnega obrazca . Prosimo vas, da
ste pri prijavi pozorni na pravilen vnos imena in priimka udeleženca, saj se bo le
to izpisalo na potrdilu. Iz dosedanje prakse predlagamo, da prvo sporočilo o tem,
da so udeleženci prijavljeni na e – izobraževanje, dobijo s strani institucije, ki jih
prijavlja.

Informacije:

01 24 29 752, ic@zbs-giz.si

