


Ponad	  sześć	  lat	  na	  koniu	  ;-‐)
• Start	  w	  marcu	  2009	  r.
• Edukacja	  +	  porady	  +	  „wsiadanie	  na	  koń”
• Ponad	  200.000	  unikalnych	  czytelników	  
• 2723	  opublikowane	  teksty…

…czyli	  średnio	  ponad	  jeden	  dziennie



Bloguję,	  ale	  wciąż	  jestem	  
dziennikarzem,	  bo…

…	  to	  zwiększa	  pole	  
rażenia	  blogu
…to	  zwielokrotnia	  
skalę	  działań	  
blogu:	  Ekipa	  
Samcika rulez!	  ;-‐)
…	  to	  podwaja	  
„krycie”



Subiektywność	  jest	  jak	  czołg	  ;-‐)	  

• w	  każdej	  chwili	  kilkadziesiąt	  spraw	  "na	  stole"
• "specjalna	  ścieżka"	  w	  bankach
• nieobliczalność naszą	  siłą	  ;-‐).	  



Jak	  skutecznie	  walczyć	  o	  swoje	  prawa…

…czyli	  poradnik	  klienta	  nieustraszonego	  ;-‐)



Tak	  oni	  nam	  się	  podkładają

• Nieprawidłowe	  powiadomienie	  o	  
wprowadzeniu	  opłat	  lub	  wzroście	  prowizji	  

• Przekroczenie	  terminów rozpatrzenia	  
reklamacji

• Wprowadzanie	  nieprecyzyjnych	  zapisów	  
Wzorzec	  umowy	  powinien	  być	  sformułowany	  jednoznacznie	  i	  w	  
sposób	  zrozumiały.	  Postanowienia	  niejednoznaczne	  tłumaczy	  się	  
na	  korzyść	  konsumenta	  (art.	  385	  K.c.)



Tak	  my	  im	  się	  podkładamy

• Podpisujemy umowy,	  których	  nie	  
przeczytaliśmy	  bądź	  nie	  rozumiemy

• Nie	  czytamy	  przesyłanych	  dokumentów,	  
harmonogramów	  i	  wyciągów

• Przyjmujemy	  z	  góry,	  że	  bank	  nie	  może	  się	  
pomylić	  w	  obliczeniach

• Składamy	  reklamację	  przez	  telefon	  bądź	  za	  
pośrednictwem	  e-‐maila



Niezawodne	  patenty	  na	  sukces	  w	  
sporze	  z	  bankiem

• Reklamację	  składaj	  na	  piśmie,	  w	  placówce,	  za	  
potwierdzeniem	  odbioru	  w	  konkretnej	  dacie

• Określ	  termin	  na	  odpowiedź	  i	  zasygnalizuj	  
działania,	  jakie	  podejmiesz	  po	  jego	  upływie

• Wyślij	  pismo	  przedsądowe	  lub	  zasygnalizuj	  
skierowanie	  sprawy	  do	  Arbitra	  Bankowego

• Poproś	  o	  pomoc	  Komisję	  Nadzoru	  
Finansowego

• Kopię	  pisma	  wyślij	  Samcikowi ;-‐)



Zasady	  higieny	  finansowej

Podstawowe	  przyczyny	  wpadania	  przez	  moich	  
czytelników	  w	  tarapaty	  finansowe:
-‐ nadmierne	  zaufanie	  do	  „doradcy	  klienta”
-‐ nadmierne	  zaufanie	  do	  reklamy	  telewizyjnej	  i	  
przekazów	  marketingowych	  

-‐ brak weryfikacji informacji	  podanych	  przez	  
bank	  (np.	  zdolności	  kredytowej)	  	  



Banki	  przestaną	  nam	  być	  potrzebne?

• społecznościowe	  
platformy	  
wymiany	  walut

• portale	  social
lending

• crowdfunding
• portale	  
grupowych	  
zakupów	  



Ale	  boom	  społecznościowy	  dopiero	  
przed	  nami

Portal	  pożyczkowy	  Lending Club	  na	  tle	  
bankowego	  „przemysłu”	  kredytowego



Przyszłość	  to	  finanse	  społecznościowe

Tak	  rosną	  pożyczki	  p2p	  w	  USA,	  UK	  i	  w	  Chinach


