Jak możemy pomóc
Skontaktuj się z nami
•

•
•

•

•

•

Jeśli chcesz zweryfikować, czy podmiot
świadczący usługi finansowe ma licencję
departamentu bankowości
Jeśli chcesz sprawdzić historię osoby lub spółki
oferującej możliwości inwestycji lub franczyzy
Jeśli chcesz złożyć skargę na osobę lub firmę
prowadzącą działalność, nad którą departament
bankowości sprawuje nadzór
Jeśli masz pytania dotyczące swojego banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej lub innej instytucji finansowej lub
działalności finansowej
Jeśli prowadzone jest wobec ciebie
postępowanie przejęcia zadłużonej
nieruchomości i potrzebujesz pomocy
Jeśli szukasz informacji na temat kaucji za wynajem

Jak można się z nami
kontaktować
Odwiedź naszą stronę

www.ct.gov/dob

Zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu
1-800-831-7225 (centrala)

1-877-472-8313

(zajęcie nieruchomości)
Napisz do nas na adres
Department of Banking
260 Constitution Plaza
Hartford, CT 06103

Departament
Bankowości
CONNECTICUT
www.ct.gov/dob

Czym się zajmujemy

Departament Bankowości (DB) odpowiedzialny
jest za nadzór sektora finansowego w Connecticut.
Jesteśmy głównym stanowym organem
nadzorującym obrót papierami wartościowymi,
kredyty konsumenckie, działalność banków oraz
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
które otrzymały licencję stanową. Występujemy
jako rzecznik w imieniu konsumentów i inwestorów
oraz udzielamy licencji i nadzorujemy działalność
następujących podmiotów i osób fizycznych:

Kredyt konsumencki:
•

•
•
•
•
•
•

Kredytodawcy hipoteczni, pośrednicy
kredytów hipotecznych, ubiegający się
o kredyty hipoteczne, pożyczkodawcy,
poręczyciele i obsługujący kredyty hipoteczne
Realizacja czeków i przesyłanie pieniędzy
Windykacja należności konsumenckich
Likwidatorzy i negocjatorzy długów
Firmy finansujące sprzedaż na kredyt
Firmy udzielające niewielkich pożyczek
Obsługujący kredyty studenckie od lipca 2016 r.

Papiery wartościowe:
•
•

Papiery wartościowe i oferty związane z
prowadzeniem działalności dostępne na
rynku w Connecticut
Brokerzy i doradcy inwestycyjni, w tym ich
pośrednicy i oddziały

Instytucje finansowe:
•
•

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, które otrzymały licencję stanową
Zagraniczne agencje, oddziały i
przedstawicielstwa bankowe

Rzecznictwo konsumentów:
•
•
•
•
•
•

Edukacja i ochrona konsumentów i inwestorów
Pomoc w przypadku przejęcia zadłużonej
nieruchomości
Spory związane z kaucją za wynajem
Kwestie dotyczące tzw. „Chwilówek”
Nadużycia związane z windykacją należności
Oszustwa bankowe i inwestycyjne

Wskazówki DB
Zawsze:
• Sprawdzaj usługodawców finansowych
• Kwestionuj oferty opisane jako
„gwarantowane” lub „wolne od ryzyka”
• Sprawdzaj raporty kredytowe nie rzadziej
niż raz na rok
• Podchodź nieufnie do nieproszonych ofert
pozbycia się zadłużenia
• Odwiedź stronę DB, aby uzyskać więcej
informacji i materiałów: www.Ct.Gov/dob
Nigdy:
• Nie wpłacaj z góry prowizji za udzielenie
pożyczki
• Nie płać za usługi, które możesz
samodzielnie wykonać bezpłatnie
• Nie odpowiadaj na e-maile, w których
nadawca prosi cię o podanie twoich
informacji finansowych
• Nie otwieraj załączników do e-maili, jeśli
nie znasz nadawcy

ZADŁUŻENIE
OSZCZĘDNOŚCI
INWESTYCJE
CZEKI
KREDYT
FINANSE
KREDYT HIPOTECZNY

Pomoc konsumentom
W ramach świadczenia usług konsumentom i
inwestorom z Connecticut, DB realizuje aktywny
program edukacyjny. Personel agencji prowadzi
prezentacje i warsztaty w grupach dowolnej
wielkości z zakresu wielu tematów, począwszy
od zarządzania kredytem i zadłużeniem,
poprzez ochronę przed oszustwami, po edukację
inwestorów.

Pomoc ta ma na celu wyposażenie konsumentów w
niezbędne narzędzia, które umożliwią im chronić
swoje finanse i podejmować świadome decyzje
dotyczące
wydawania lub
inwestowania
swoich ciężko
zarobionych
pieniędzy.

Potrzebujesz prelegenta?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, aby ktoś
z DB poprowadził rozmowy w Twojej szkole
lub organizacji. Nasi eksperci zapewnią
bezpłatne, bezstronne informacje i materiały.

1-800-831-7225

