ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:
1. Огляд класичних спірних ситуацій в спорах з банками.
2. Інструменти захисту при зверненні банку з позовом про стягнення
заборгованості по кредитному договору.
2.1. Заява про фальшивість доказів і огляд оригіналів.
2.2. Клопотання про витребування доказів видачі кредиту.
2.3. Заява про застосування позовної давності.
2.4. Зустрічні позови.
2.5. Заперечення на розрахунок заборгованості банку.
3. Проблемні питання звернення стягнення на предмет іпотеки.
3.1. Способи звернення стягнення на предмет іпотеки
3.1.1. Звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду. Визнання права
власності за рішенням суду. Продаж предмета іпотеки іпотекодержателем. Реалізація
предмета іпотеки на прилюдних торгах. Особливості формулювання позовних вимог
та вимоги щодо рішення суду.
3.1.2. Виконавчий напис нотаріуса – порядок та підстави оскарження.
3.1.3. Реєстрація права власності на предмет іпотеки за іпотечним застереженням.
Способи протидії реєстрації. Оспорювання іпотечного застереження. Створення спору
з боржником і накладення арешту на нерухомість. Способи захисту після реєстрації.
3.2. Оспорювання оціночної вартості нерухомості.
3.3. Припинення іпотеки.
3.3.1. Припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного
договору;
3.3.2. Реалізація предмета іпотеки відповідно до цього Закону;
3.3.2. Набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки;
3.3.3. Визнання іпотечного договору недійсним;
3.3.4. Знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди).
3.3.5. Відмова іпотекодержателя від прийняття у власність за наслідками торгів.
3.3.6. Смерть, ліквідація, банкрутство боржника та іпотекодавця.
3.4. Дія нормативного Закону про іпотеку в часі.
4. Способи унеможливлення примусового виконання рішення суду виконавчою
службою.
4.1. Пропозиція виконавцю звернути стягнення на іноземну валюту.
4.2. Оскарження дій/рішень органів ДВС.
5. Унікальні схеми і юридичні напрацювання компанії "Гранд Іншур"
6. Проблемні питання застосування позовної давності в кредитних спорах.
6.1. Пропуск позовної давності як підстава припинення кредитного/забезпечувального
зобов’язання.

6.2. Початок перебігу позовної давності. Відкладальні умови договору, які
«запускають» відлік позовної давності. Вимога про дострокове повернення кредиту і
момент початку перебігу позовної давності.
6.3. Обставини, які переривають перебігу позовної давності (визнання та часткова
сплата боргу, вчинення виконавчого напису тощо).
6.4. Позовна давність по процентах і неустойці після рішення суду про стягнення
боргу.
6.5. Позовна давність у вимогах про звернення стягнення на предмет іпотеки.
7. Факторинг та уступка права вимоги по споживчих кредитних договорах.
8. Проблемні питання взаємин з Фондом гарантування вкладів.
9.
Оподаткування
правозастосування.
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Всі необхідні документи видаємо при реєстрації.
Для державних підприємств, при потребі, документи готуємо заздалегідь.
УВАГА! Обов’язкова попередня реєстрація !
ВАЖЛИВО!!!
 Є можливість почути відповіді на Ваші запитання. Якщо Ви хочете отримати їх
на семінарі, відправляйте попередньо на вказану нижче електронну пошту, щоб
лектории розрахували час та доступно Вам відповіли;
 Після семінару учасникам надається конспект;
 Для учасників з інших регіонів, при необхідності, пропонуються додаткові
послуги по перебуванню у м. Київ (поселення, тощо).
Семінарвідбудеться:
21травня 2016р. м. Київ, Харківське шоссе 177/1, Конференц-зал готелю Раціотель
«Reikartz»
Реєстрація з 10:30 год.
Час проведення (офіційна частина) з 11:00 до 17:00 год.
Обід в ресторані з 13:30-14:30 год.
Вечеря 18:00 год.
Вартість участі у семінарі 980 грн.
Для Членів “Ради Адвокатів України” вартість участі у семінарі 860 грн.
До вартості входить:
Повний день навчання, консультацій
Відповіді на запитання (прохання сформулювати заздалегідь)
Конспект семінару
Обід та вечеря в ресторані
Сертифікат про участь
** З питань участі в семінарі, звертайтесь в головний офіс за телефонами
м. Львів тел. (032) 231-69-80, тел. / факс (032)231-69-90

м. Київ тел. (044) 332-72-73
моб. Life 063-431-08-99
моб. MTC 066-038-46-47
моб. Київстар 067-813-19-98
електронна пошта: vnsconsult.lviv@gmail.com
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІЕНЕС КОНСАЛТ”
ЄДРПОУ 39455211
р/р 26009053822264
ЛВ ПАТ КБ “ПриватБанк”
МФО 325321

Мистецтво керувати результатом!

