Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wybranej formy zabezpieczenia zwrotu przekazanego
wsparcia bezzwrotnego: dotacji na działalność gospodarczą
i wsparcia pomostowego w postaci finansowej udzielanych w ramach projektu
„Samozatrudnienie – pomysłem na życie”

Przekazanie Uczestnikowi Projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe w
postaci finansowej jest uwarunkowane ustanowieniem zabezpieczeń w formie weksla in blanco z deklaracją
wekslową oraz złożeniem dodatkowego zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z
poniżej wymienionych form:

1.

Poręczenie według prawa cywilnego
Poręczycielem może być osoba w wieku nie więcej niż 75 lat, która posiada dochody miesięczne nie
niższe niż 3010,00 zł brutto z wyłączeniem świadczeń socjalnych. Warunek ten może zostać spełniony
również w przypadku, gdy dwóch poręczycieli posiada dochody, których suma stanowi 3010,00 zł brutto
miesięcznie z wyłączeniem świadczeń socjalnych. Poręczyciel wraz z współmałżonkiem1 ma obowiązek
osobistego stawienia się w miejscu wskazanym przez Beneficjenta w celu zawarcia Umowy poręczenia.
I.

Dostarczenie do Beneficjenta dokumentacji poniższej, zgodne z wzorami
przygotowanymi przez Beneficjenta:
a)

kwestionariusz osobowy poręczyciela

b)

zaświadczenie lub oświadczenie w zależności od źródła:

 zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z ostatnich 3 miesięcy – dla osób
zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie,
 oświadczenia dla poręczyciela - dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wraz
z zaświadczeniami o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS i US*,
 Oświadczenie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne,
 decyzja o przyznaniu renty bądź emerytury – renciści lub emeryci,
2.

Przewłaszczenie rzeczy ruchomej - samochodu na zabezpieczenie

Dostarczenie do Beneficjenta dokumentacji wymienionej w punkcie I i II:
I.
– dowód rejestracyjny pojazdu,
– polisa AC pojazdu,
1

Jeśli dotyczy i nie występuje rozdzielność majątkowa

 oryginał karty pojazdu (jeżeli została wydana).

II.

Zawarcia:

 umowy przewłaszczenia pojazdu,
 umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej z potwierdzeniem jej przyjęcia przez
ubezpieczyciela.
3.

Hipoteka na nieruchomości z wpisem Beneficjenta na pierwszym miejscu hipotecznym

Dostarczenie do Beneficjenta dokumentacji wymienionej w punkcie I i II:
I.
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– polisa ubezpieczenia nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanych lub
lokalowych).
II.

Złożenia:

 oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (w formie aktu notarialnego zawierającego wniosek o
wpis hipoteki do ksiąg wieczystych)
 umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia
przez ubezpieczyciela
4.

Blokada rachunku bankowego

Dostarczenie do Beneficjenta dokumentacji:
 zaświadczenie z banku o posiadaniu lokaty/ rachunku oszczędnościowego,
 wniosek o zablokowanie lokaty/ rachunku oszczędnościowego jako zabezpieczenie wierzytelności
wynikającej z umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym (bieżącym,
oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie),
 złożenie w banku dyspozycji ustanowienia blokady wyznaczonej kwoty.
5.

Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu
postępowania cywilnego

Dostarczenie do Beneficjenta dokumentacji:
 oświadczenie majątkowe uczestnika
 akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez uczestnika projektu sporządzony (na podstawie
zawartej umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

