


Połączenie audio / chat



Sprawy organizacyjne: 

- Webinarium jest szkoleniem zawodowym w rozumieniu art. 12 ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń. Art. 12 mówi, iż w przypadku szkoleń prowadzonych w formie e-learningu 

wymagane jest zaliczenie testu obejmującego zakres tematyczny szkolenia.

- Webinarium jest rejestrowane a po jego zakończeniu, nagranie będzie udostępnione na 

stronie internetowej www.businessfirst.com.pl 

- W ciągu tygodnia do wszystkich zarejestrowanych na webinarium prześlemy do wypełniania 

ankietę-test w celu spełnienia wymogów ustawowych. Każdy, kto test zaliczy, otrzyma 

certyfikat odbycia szkolenia zawodowego.







Kredyt kupiecki

■ Kredyt towarowy / kupiecki / handlowy to kredyt udzielany przez sprzedawców towarów 

lub wykonawców usług odbiorcom, polegający na dostarczeniu przedmiotu transakcji lub 

wykonaniu usługi i umownym odroczeniu terminu płatności. Kredyt taki jest powszechną 

praktyką gospodarczą, a jego długość może wynosić od kilku dni, do kilku lat, w przypadku 

wybranych dóbr kapitałowych.

■ Kredyt kupiecki umożliwia prowadzenie działalności handlowej w sytuacji, gdy potencjalni 

nabywcy nie mają wystarczających środków finansowych, aby kupić towar w momencie 

oferowania go do dalszej sprzedaży. 

Dlaczego warto poszukać zabezpieczenia?





■ Pogarszające się w Polsce wskaźniki gospodarcze
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Jakie zabezpieczenia można zastosować i jakie najtaniej pozyskać?

■ Gwarancja

■ Faktoring

■ Inne umowy:

- przewłaszczenie - do czasu spłaty długu przez dłużnika, wierzyciel jest właścicielem przewłaszczonej rzeczy, a dłużnik 

dopóki nie spłaci zaciągniętego długu nie może odzyskać tej rzeczy

- hipoteka, zastaw - mniej skuteczne od przewłaszczenia, zaspokojenie się z przedmiotu hipoteki lub zastawu może 

nastąpić tylko w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym), po uprzednim uzyskaniu wyroku sądowego

- poręczenie - poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik 

zobowiązania nie wykonał

- dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika - dla skuteczności winno nastąpić w formie aktu notarialnego, 

określony zostanie termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności lub odpowiednio 

termin zapłaty lub wydania rzeczy (art. 777 § 1 pkt 4-5 KC)

- Weksel - przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, zapłatę weksla można dodatkowo 

zabezpieczyć poręczeniem wekslowym, poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten za kogo poręczył.

■ Ubezpieczenie należności:

- nie musimy informować kontrahenta

- niski koszt, na pewno poniżej 1%, średnio ok. 0,2% od obrotu

- prostota w pozyskaniu (wystarczy wniosek), nie wymaga innych zabezpieczeń

- potwierdzenie wiarygodności kredytowej

- windykacja w pakiecie
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