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l. p. Termin 

przewidywanego 

spotkania w roku 2018 

Miejsce spotkania Tematyka spotkania 

1. styczeń* Szczytno, ul. Polska 37/18  Idea spółdzielczości: 

- cele i założenia SKOK, 

- poczucie wspólnoty źródłem wzajemnej samopomocy, 

- obowiązki członków SKOK, 

- prawa członków Kasy wynikające ze stosunku członkostwa w kasie, 

- zasady funkcjonowania SKOK oraz rola organów SKOK. 

2. luty* Szczytno, ul. Polska 37/18 Wymogi FATCA w zakresie identyfikacji klientów: 

- co to jest FATCA europejska i amerykańska, 

- blokowanie środków klientów (wierzycieli) w przypadku niemożności   uzyskania 

oświadczeń dla celów FATCA – w przypadku niektórych rachunków. 

3. marzec* Szczytno, ul. Polska 37/18  Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przez internet: 

- podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

4. kwiecień* Szczytno, ul. Polska 37/18  Rachunki uśpione: 

- uzyskiwanie informacji o rachunkach zmarłego,  

- rozwiązywanie rachunków po 10 latach nieaktywności. 

5. maj* Szczytno, ul. Polska 37/18  Reklamacje: 

- oczekiwania klientów, 

- obowiązki instytucji finansowych, 

- Biuro Rzecznika Finansowego. 

6. czerwiec* Szczytno, ul. Polska 37/18  Podstawowy rachunek płatniczy: 
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- komu dedykowany jest PRP, 

- zasady prowadzenia rachunku, 

- ograniczenia w funkcjonalności PRP. 

7. lipiec* Szczytno, ul. Polska 37/18  Jak budować dobrą historię kredytową?: 

- czym jest historia kredytowa, 

- co można znaleźć w BIK, 

- samodzielne zapytania do BIK 

8. sierpień* Szczytno, ul. Polska 37/18   Usługa przenoszenia rachunku płatniczego: 

- terminy przenoszenia konta, 

- warunki świadczenia usługi, 

- wzór dyspozycji przeniesienia rachunku. 

9. wrzesień* Szczytno, ul. Polska 37/18 Instrumenty płatności bezgotówkowych: 

- konta internetowe, 

- płatności mobilne zbliżeniowe. 

10. październik* Szczytno, ul. Polska 37/18 Egzekucja z rachunku bankowego w praktyce: 

- zajęcie wierzytelności pieniężnej 

- kwoty wolne od zajęcia. 

11. listopad* Szczytno, ul. Polska 37/18  Bankowość elektroniczna dla Seniora: 

- pułapki czyhające podczas zawierania umowy na odległość, 

- bezpieczne korzystanie z kont internetowych. 

12. grudzień* Szczytno, ul. Polska 37/18 Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

*spotkania będą odbywać się w każdy ostatni piątek miesiąca, będący dniem roboczym, o godz.15:00  

Sporządził: Iwona Sachajczuk 


