FORMY ZABEZPIECZE PO YCZKI
OBLIGATORYJNE ZABEZPIECZENIE PO YCZKI STANOWI WEKSEL IN BLANCO
WRAZ Z DEKLARACJ WEKSLOW .
W celu zabezpieczenia po yczki powinny zosta
a w szczególno ci :

przyj te równie

inne rodzaje zabezpiecze ,

• por czenie przez spółk prawa handlowego lub inn jednostk organizacyjn posiadaj c osobowo
prawn lub zdolno do nabywania praw i zaci gania zobowi za , (analiza finansowa por czyciela
pozwalaj ca pozytywnie oceni jego zdolno po yczkow ),
• por czenie osób fizycznych wg prawa cywilnego, por czenie wekslowe przez osoby fizyczne (dochód
netto por czyciela po pomniejszeniu o kwot równ 500,00 zł x (ilo osób w gospodarstwie domowym
+ 1), powinno zabezpiecza warto
redniej miesi cznej raty po yczki do spłaty, por czycielem mo e
by osoba, która nie uko czyła 60 roku ycia), jeden por czyciel mo e por czy kwot po yczki
do 35.000,00 zł,
• por czenie wekslowe osób fizycznych, spółk prawa handlowego lub inn jednostk organizacyjn
posiadaj c osobowo prawn lub zdolno do nabywania praw i zaci gania zobowi za ,
• przewłaszczenie rodków trwałych (z wył czeniem sprz tu komputerowego) (60% warto ci wg operatu
szacunkowego lub dokumentu zakupu w przypadku rodka nabytego w okresie 12 miesi cy przed dat
zło enia wniosku o po yczk ) wraz z cesj polis ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres
spłaty po yczki, przewłaszczeniu mog podlega rodki trwałe nie starsze ni 2 lata,
• przewłaszczenie rodków obrotowych, (50% warto ci wg ceny nabycia netto) wraz z cesj
ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres spłaty po yczki,

polis

• zastaw rejestrowy na rodkach transportu (50% warto ci okre lonej w polisie AC lub dokumentu zakupu
w przypadku nowego rodka) wraz z cesj polis ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres
spłaty po yczki, zastawowi rejestrowemu mog podlega rodki transportu nie starsze ni 5 lat,
• hipoteka na nieruchomo ci budowlanej i lokalowej (75% warto ci dla produkcyjnych i 50% warto ci dla
nieruchomo ci zasiedlonych wg wyceny uprawnionego rzeczoznawcy maj tkowego lub dokumentu
zakupu w przypadku nieruchomo ci nabytej w okresie 12 miesi cy przed dat zło enia wniosku
o po yczk ) wraz z cesj polis ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres spłaty po yczki,
• hipoteka na nieruchomo ci gruntowej (30% wg wyceny uprawnionego rzeczoznawcy maj tkowego lub
dokumentu zakupu w przypadku nieruchomo ci nabytej w okresie 12 miesi cy przed dat zło enia
wniosku o po yczk ),
• cesja wierzytelno ci,
• blokada rodków finansowych wnioskodawcy lub por czyciela, (100% kwoty udzielonej po yczki +
odsetki),
• por czenie przez Fundusz Por czeniowy,
• zastaw na cało ci gospodarczej,
• gwarancja bankowa lub rz dowa,
• ubezpieczenie spłaty po yczki przez wyspecjalizowan instytucj .
W przypadku po yczki w kwocie 100.000 zł i wi cej, obowi zkowym zabezpieczeniem jest akt notarialny,
w którym dłu nik (po yczkobiorca, por czyciel(e)- wg decyzji Komisji Po yczkowej i Uchwały Zarz du
GARR S.A.) dobrowolnie poddaje si egzekucji. Dla po yczki poni ej 100.000 zł akt notarialny
o dobrowolnym poddaniu si egzekucji mo e by wymagany w przypadkach uzasadnionych sytuacj
finansow w okresie prognozowanym.
Poziom zabezpiecze według warto ci skorygowanej musi zabezpiecza kwot po yczki i odsetek
wymagalnych w całym okresie po yczkowym, ustalanych na podstawie symulacji spłat.
Wy ej wymienione propozycje form zabezpieczenia po yczki mo na ł czy ze sob .

DOKUMENTY DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA
Por czenie przez spółk prawa handlowego
- o wiadczenie przedsi biorstwa (przyszłego por czyciela) o mo liwo ci por czenia
po yczki,
- komplet dokumentów dotycz cy por czyciela (dokumenty rejestracyjne, dokumenty
finansowe, za wiadczenie o nie zaleganiu z podatkami i ubezpieczeniem społecznym),
- por czenie wymaga obecno ci por czyciela.
Por czenie osób wg prawa cywilnego
- o wiadczenie o mo liwo ci por czenia po yczki z uwzgl dnieniem mo liwo ci kredytowej
(ilo osób na utrzymaniu),
- za wiadczenie o dochodach netto por czyciela,
- dowód osobisty,
- por czenie wymaga obecno ci por czyciela.
Przewłaszczenie rodków trwałych
- wykaz rodków do przewłaszczenia (z uwzgl dnieniem ich warto ci – nale y doł czy
dokumenty zakupu lub wycen rzeczoznawcy),
- polisa ubezpieczeniowa wraz z cesj .
Przewłaszczenie rodków obrotowych
- faktura zakupu,
- ewidencja rodków obrotowych,
- polisa ubezpieczeniowa wraz z cesj .
Zastaw rejestrowy na rodkach transportu
- wykaz pojazdów (z uwzgl dnieniem ich warto ci – nale y doł czy polis ubezpieczeniow
AC je li jest, w pozostałych przypadkach dokumenty zakupu lub wycen rzeczoznawcy),
- polisa ubezpieczeniowa (autocasco z cesj ),
- dowód rejestracyjny pojazdu.
Hipoteka na nieruchomo ci
- odpis z ksi gi wieczystej (wa ny trzy miesi ce),
- operat szacunkowy ustalaj cy warto nieruchomo ci,
- polisa ubezpieczeniowa z cesj praw,
- uprawomocnione postanowienie S du o wpisie hipotecznym,
- wypis aktu notarialnego nabycia nieruchomo ci.
Cesja wierzytelno ci
- zestawienie nale no ci,
- kontrakty handlowe.
Blokada rodków finansowych
- umowa rachunku z okre leniem stanu rodków finansowych
- pismo Banku o blokadzie rachunku.
Por czenie przez Instytucj z Funduszu Por cze
informacj Funduszu Por cze o mo liwo ci por czenia po yczki,
- umow zawart z Funduszem Por cze , dotycz c por czenia udzielanej po yczki.
Zastaw na cało ci gospodarczej
- zestawienie rodków trwałych wg grup rodzajowych,
- zestawienie rodków obrotowych, zapasów,
- zestawienie nale no ci,
- polisa ubezpieczeniowa.
Gwarancja bankowa
informacj Banku o mo liwo ci udzielania gwarancji,
- pismo (zobowi zanie) Banku gwaranta.
Ubezpieczenie spłaty po yczki przez wyspecjalizowan Instytucj
- informacj Instytucji o mo liwo ci ubezpieczenia tej po yczki,
- ubezpieczenie (polisa ubezpieczeniowa).

