Zał. 1 – oświadczenie o formie zabezpieczenia
OŚWIADCZENIE O FORMIE ZABEZPIECZENIA
W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacja i
wsparcie pomostowe) w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” realizowanego
przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna deklaruję
następujące formy zabezpieczenia zgodne z regulaminem projektu określone w § 10 ust.26:
Forma zabezpieczenia
proszę zaznaczyć wpisać „tak” w przypadku
uwagi
wyboru tej formy zabezpieczenia i
dodatkowe informacje zgodnie z uwagami
obok
Obligatoryjny dla wszystkich.
Weksel in blanco wraz z

TAK
Dokument
zostanie
deklaracja wekslową
przygotowany przez CDEF.
NALEŻY DOŁĄCZYĆ dodatkowo
 TAK:
Poręczenie
osoby
Nazwisko
i
imię
poręczyciela
fizycznej
1. Zał. nr 2 – wypełniony i
…………………………………………………..
podpisany
przez
poręczyciela i małżonka
………………………………………………..
poręczyciela.
2. Zaświadczenie
o
zarobkach poręczyciela
3. Zał. 3 – upoważnienie do
sprawdzenia w BIG,BIK
ZBP.
Blokada
rachunku
 TAK
bankowego/ kaucja (na KWOTA PODLEGAJĄCA BLOKADZIE
150%
przyznanego
……………………………………………….
wsparcia finansowego)

1. Należy
dołączyć
potwierdzenie salda z
rachunku bankowego, że
Uczestnik (lub
osoba
wyznaczona przez niego)
posiada środki na koncie w
odpowiedniej wysokości.

Ustanowienie hipoteki

1. Należy
przedstawić
dokument potwierdzający
własność
do
nieruchomości
(akt
notarialny
lub
inny
równoważny dokument).
2. Pisemną zgodę właściciela
nieruchomości
na
dokonanie
wpisu
(w
przypadku
gdy
zabezpieczenie
wnosi

 TAK
NR KSIĘGI WIECZYSTEJ: ……………………

IMIĘ
I
NAZWISKO
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI:
………………………………………………………………..
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……………………………………………………………….
LOKALIZACJA WRAZ Z NUMEREM DZIAŁKI
……………………………………………………………..

Gwarancja
bankowa/ubezpieczeniowa

 TAK Gwarancja bankowa
 TAK Gwarancja ubezpieczeniowa

osoba trzecia).
3. W przypadku gdy w
księgach wieczystych jest
już wpisany wierzyciel
należy
dostarczyć
zaświadczenie o spłacie
zobowiązań i możliwości
wykreślenia wpisów lub
zaświadczenie
od
wierzyciela o wysokości
pozostałego do spłaty
zobowiązania
i
terminowości
dokonywania spłat.
1. Należy
przedstawić
wstępną
decyzję
o
pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o udzielenie
gwarancji
bankowej/ubezpieczeniow
ej.

……………………………
DATA WYPEŁNIENIA
…………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

……………………………………………………
NR IDENTYFIKACYJNY UCZESTNIKA
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