UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium
09 – 23.02.2018

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Sposoby zabezpieczania należności
z umów w obrocie handlowym

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

MODUŁ I – 9 lutego 2018

1.

Zasady przygotowania, redagowania i wykładni postanowień
umownych w kontekście należytego zabezpieczania wierzytelności
w obrocie handlowym
1. Prawidłowe oznaczenie strony umowy i jego prawne konsekwencje
2. Znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy dla możliwości
późniejszego wyegzekwowania wierzytelności, w tym zasady
reprezentacji poszczególnych kategorii podmiotów oraz skutki
wadliwej reprezentacji
3. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie dokumentów
i danych ogólnodostępnych
4. Podstawowe zasady dotyczące redagowania zapisów umownych

MODUŁ II – 16 lutego 2018
Zabezpieczenia rzeczowe jako prawne formy zabezpieczania należności
w obrocie handlowym i sposób ich ustanowienia
1. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych i sposób ich doboru
2. Zastaw rejestrowy
3. Zastaw na prawach według kodeksu cywilnego
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
5. Kaucja na zabezpieczenie
6. Zastrzeżenie własności do czasu zapłaty ceny
7. Hipoteka
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MODUŁ III – 23 lutego 2018
Zabezpieczenia osobowe jako prawne formy zabezpieczenia należności
w obrocie handlowym i sposób ich ustanowienia
1. Charakterystyka zabezpieczeń osobowych i sposób ich doboru
2. Weksel własny in blanco
3. Poręczenie cywilne
4. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
5. Poddanie się egzekucji z aktu notarialnego
6. Pełnomocnictwo
7. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Wykładowca: Jakub Antkowiak
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką
w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy
restrukturyzacyjnego. Wspólnik w Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista
z zakresu prawa cywilnego, handlowego i upadłościowego. Poza wsparciem
klientów indywidualnych zajmuje się w kompleksową obsługą prawną
przedsiębiorców. Jest wykładowcą i trenerem prowadząc szkolenia z zakresu
różnych dziedzin prawa.

Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/18

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 198 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
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Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
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jest wymagana)

Wydrukuj formularz

