ZASADY PORĘCZEŃ - weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
w ramach Projektu „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce”
(dotyczy poręczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

Osoba będąca Poręczycielem powinna spełniać łącznie następujące warunki:
a. osoba fizyczna w wieku do 70 roku życia (w przypadku Poręczyciela w wieku powyżej 70 roku życia
wymagane jest poręczenie drugiej osoby w wieku poniżej 70 lat),
b. osoba, na której nie ciążą zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, przeciwko
której nie toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych
zobowiązań,
c. legitymująca się stałym zatrudnieniem (na czas nieokreślony) lub zatrudnieniem na czas określony
nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na
rozwój przedsiębiorczości, u Pracodawcy, wobec którego nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani
upadłościowe,
lub
mająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia
złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
lub
prowadząca działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy, wobec której nie toczy się
postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe,
d. posiadająca miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia brutto
obowiązującego od dnia 01.01.2017 r., tj. kwoty 2000,00 zł.
Uczestnik projektu oraz poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są do złożenia oświadczeń
dotyczących pozostawania w związku małżeńskim. W przypadku pozostawania w związku
małżeńskim oraz w sytuacji małżeńskiej wspólności majątkowej wymagana jest zgoda
współmałżonków na podjęcie tego rodzaju zobowiązania.
DANE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO:

1. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA PROJEKTU (osoby podpisującej Umowę o udzielenie wsparcia
finansowego):
· Imię (imiona) i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL
2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŻONKA UCZESTNIKA PROJEKTU - dotyczy przypadku małżeńskiej
wspólności majątkowej:
· Imię (imiona) i nazwisko współmałżonka, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL
3. DANE DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELA:
· Imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, dokument
1
potwierdzający wymaganą wysokość zarobków Poręczyciela
4. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (dotyczy przypadku małżeńskiej
wspólności majątkowej):
· Imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL

Dokumenty niezbędne przy podpisaniu deklaracji wystawcy weksla in blanco:
1. Dowody osobiste osób, o których mowa powyżej.
1

Wynoszących nie mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego od dnia 01.01.2017 r.,
tj. 2000,00 zł brutto.
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2. Dokumenty potwierdzające wymaganą wysokość zarobków, tj. w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia brutto obowiązującego od dnia 01.01.2017 r., tj. 2000,00 zł:
· zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu podpisane przez Pracodawcę potwierdzające wysokość
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto obliczonego na podstawie 3 miesięcy poprzedzających
miesiąc wydania zaświadczenia (w przypadku Poręczyciela będącego pracownikiem),
· aktualna decyzja ZUS o wysokości emerytury/renty (w przypadku poręczyciela będącego
emerytem/rencistą),
· PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku poręczyciela będącego osobą fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą).
Informacje dodatkowe:
Podpisy składane są przez osoby wymienione powyżej w obecności Pracownika Biura Projektu DGA S.A. w dniu
podpisania Umowa o udzielenie wsparcia finansowego /umowy o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego.
Dopuszcza się możliwość notarialnego potwierdzenia podpisów (po wcześniejszym dostarczeniu
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Poręczyciela/Poręczycieli warunków, o których mowa
powyżej).

UWAGA
i Dokument potwierdzający wysokość zarobków nie może być starszy aniżeli 14 dni przed dniem podpisania
umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
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