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Wyjaśnienia dotyczące zabezpieczeń:
Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczeń w następujący sposób:
A. Obligatoryjnie – do wyboru jedna z form:
1) weksel własny in blanco Beneficjenta pomocy z poręczeniem wekslowym (awal) wraz
z deklaracją wekslową (poręczenie przez podmiot nie będący osobą fizyczną; w takiej sytuacji
wymagane jest:
a) podanie danych poręczyciela: adres, nr KRS, NIP, REGON,
b) złożenie przez poręczyciela dokumentu (dokumentów) obrazujących sytuację
finansową poręczyciela za ostatnie 3 lata (np. bilans, rachunek zysków i strat itp.).
2) weksel własny in blanco Beneficjenta pomocy z poręczeniem wekslowym (awal) wraz
z deklaracją wekslową (poręczenie osoby fizycznej, w takiej sytuacji wymagane jest:
a) podanie danych poręczyciela: imię i nazwisko, adres, nr PESEL
b) złożenie przez poręczyciela:
- zaświadczenia o zarobkach,
- oświadczenia o stanie majątkowym,
- zaświadczenia (raportu) z wybranego Biura Informacji Gospodarczej oraz Biura
Informacji Kredytowej) stwierdzającego brak zadłużenia.
B. Obligatoryjnie – do wyboru jedna z form:
1) oświadczenie o poddaniu się przez Beneficjenta pomocy egzekucji, złożone w formie aktu
notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c.,
2) gwarancja bankowa (należy podać nazwę, adres, KRS Banku),
3) hipoteka umowna na nieruchomości (należy podać rodzaj nieruchomości /gruntowa, lokalowa,
zabudowana itd./, położenie nieruchomości /adres/, nr księgi wieczystej),
4) zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach dotyczących zastawu rejestrowego
ustanowiony na /należy wskazać i opisać przedmiot zabezpieczenia/,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie /należy wskazać i opisać przedmiot
przewłaszczenia na zabezpieczenie/.

C. Obligatoryjnie:
Beneficjent pomocy niebędący osobą fizyczną każdorazowo składa dokumenty obrazujące
sytuację finansową Beneficjenta pomocy za ostatnie 3 lata (np. bilans, rachunek zysków i strat
itp.).
D. Obligatoryjnie.
W przypadku ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej - każdorazowo zgoda małżonka na
dokonanie czynności w formie prawem przewidzianej.
E. Zabezpieczenie obejmuje należność główną, odsetki oraz koszty czynności zmierzających do
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków, w tym w szczególności koszty
pozasądowej obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego i wszelkie koszty windykacji.

