SZKOLENIE
Osobiste zabezpieczenia wierzytelności:
weksel in blanco, poręczenie wg prawa cywilnego,
przystąpienie do długu i cesja wierzytelności
Organizowane przez:
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Termin:
9-10 października 2018 r.
Miejsce:
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58,
ul. Ogrodowa 58 w Warszawie
I dzień – 9 października 2018 r.
09:00 – 09:30

Rejestracja

09:30 – 11:45

Szkolenie cz. I

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 14:15

Szkolenie cz. II

14:15 – 15:00

Obiad

15:00 – 16:00

Szkolenie cz. III
II dzień – 10 października 2018 r.

09:00 – 10:45

Szkolenie cz. I

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Szkolenie cz. II

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:30

Szkolenie cz. III

14:30 – 15:00

Obiad
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PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawne zabezpieczenia ogólnie, w tym problematyka nadzabezpieczenia.
2. Zabezpieczenia wekslowe.
1) Pojęcie weksla in blanco:
− minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady,
− weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności
oraz część wierzytelności.
2) Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady:
a) definicja poręczenia wekslowego,
b) miejsce poręczenia wekslowego,
c) forma poręczenia wekslowego.
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego –
przykłady.
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana
treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli.
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla
in blanco – przykłady.
3. Poręczenie.
1) Definicja poręczenia.
2) Forma poręczenia.
3) Rodzaje poręczenia:
- poręczenie za dług istniejący,
- poręczenie za dług przyszły,
- poręczenie za całość długu,
- poręczenie za część długu.
4) Teść poręczenia.
5) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie.
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady.
4. Przelew wierzytelności (cesja).
1) Definicja.
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady.
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym –
przykłady umów przelewu.
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie.
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady,
orzecznictwo.
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie:
− Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej,
− Przelew całości oraz części wierzytelności,
− Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew
globalny,
− Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności
w stosunku do kilku dłużników.
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy; porównanie
z blokadą rachunku bankowego i zastawem na wierzytelności z rachunku bankowego.
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8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy.
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność.
5. Przystąpienie do długu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Definicja.
Umowy bankowe, które mogą być zabezpieczone przystąpieniem do długu.
Zawarcie, forma i treść umowy przystąpienia do długu – przykłady.
Najczęściej spotykane przypadki przystąpienia do długu.
Skutki przystąpienia do długu.
Umowa o przejęcie długu i przystąpienie do długu.

INFORMACJA O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Izabela Heropolitańska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca
z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji
bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji
na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego
i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad
20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.
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