
HIGASA CLUB
INWESTOWANIE ZBIOROWE - FAQ

Inwestorzy łącząc kapitał, 

mogą tworzyć wielkie przedsięwzięcia.



HIGASA PROPERTIES -
KIM JESTEŚMY

„W deszczu inwestycji Higasa 
rozkłada nad inwestorem parasol” 

- Property News.
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KIM JESTEŚMY?

HIGASA PROPERTIES - PRZEDSTAWIENIE FIRMY

✓ Zajmujemy się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne
występując jako konsultant oraz inwestor

✓ Sprawdzony,  pierwszy wybór dla inwestorów

✓ Jedna z pierwszych firm inwestycyjno-consultingowych, 
specjalizujących się w nieruchomościach komercyjnych w Polsce

CO NAS CECHUJE?
1. Chronimy inwestorów

2. Zasady wywodzące się z kultury Kraju Kwitnącej Wiśni – honor, 
sumienność oraz pracowitość.

3. Pełna satysfakcja i bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

4. Transparentność i wieloletnia współpraca.

5. 7 unikalnych obszarów działalności – holistyczna współpraca.

HIGASA TO
DOŚWIADCZENIE 
I NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ OBSŁUGI
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TROSZCZYMY SIĘ
O INWESTYCJE
NASZYCH
KLIENTÓW

KIM JESTEŚMY?

HIGASA PROPERTIES – OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Higasa Nieruchomości sp. z o.o. zajmuje się pośrednictwem w
zakresie obrotu nieruchomościami i łączy strony: sprzedający –
kupujący. Oferty nieruchomości są realizowane na zamówienie
strony kupującej. Nieruchomości natomiast są budowane przez
naszych doświadczonych partnerów.

Nie chcesz inwestować sam, a nie masz wspólnika? Higasa Club to
rozwiązanie dla Ciebie! Udostępniamy naszym klientom
nowoczesny model wspólnego inwestowania w nieruchomości
komercyjne, aby wspólnie łącząc kapitał mogli osiągać najwyższy
poziom bezpieczeństwa, z atrakcyjną stopą zwrotu z inwestycji.

Na zlecenie naszych klientów zajmujemy się bieżącą obsługą oraz
nadzorem nad powierzonymi nieruchomościami. Zadaniem jest
realizacja krótko i długookresowych celów inwestycyjnych naszych
klientów.
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TROSZCZYMY SIĘ
O INWESTYCJE
NASZYCH
KLIENTÓW

HIGASA PROPERTIES – OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Służymy profesjonalną pomocą przy sporządzaniu projektów
inwestycyjnych, wyborze nieruchomości gruntowej bądź lokalu pod
rozbudowę, modernizację lub komercjalizację. Wspólnie z naszymi
partnerami tworzymy indywidualne rozwiązania dla inwestorów, chcących
poszerzyć swój portfel inwestycyjny o rynek nieruchomości komercyjnych.

Tworzymy portfele nieruchomości na zamówienie, zwracając uwagę na
zróżnicowanie lokalizacji oraz najemców.

Współpracujemy z doradcami finansowymi zapewniającymi finansowanie
zakupu nieruchomości oraz odpowiedni zwrot ze środków płynnych.

KIM JESTEŚMY?

Prowadzimy także komercjalizacje obiektów – jeżeli jesteś posiadaczem
nieruchomości, a nie możesz znaleźć rzetelnych najemców, oferujemy
nasze usługi!



HIGASA CLUB 
– trzy modele współpracy
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HIGASA CLUB TO  
NOWOCZESNY 
MODEL 
WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA

o Zostań inwestorem
– wariant wierzycielski. Stabilny zysk, bez żadnych 
trosk

o Zostań wspólnikiem
– wariant własnościowy. Wspólne inwestowanie 
pod parasolem

o Zaprojektuj biznes
– indywidualny model współpracy. Twój kapitał, 
nasz unikalny pomysł

HIGASA CLUB – MODELE WSPÓŁPRACY

JAK ZARABIAĆ? 
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HIGASA CLUB TO  
NOWOCZESNY 
MODEL 
WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA

Zostań inwestorem, czyli wstąp w szeregi Higasa Club!

Marzysz o inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, bez ponoszenia zbędnego
ryzyka inwestycyjnego?

Mamy unikalne, bezpieczne rozwiązanie dla Ciebie.

HIGASA CLUB – inwestorzy łącząc kapitał mogą tworzyć wielkie przedsięwzięcia:

✓ zysk do 6% w skali roku

✓ od 6 miesięcy do 2 lat

✓ podwójne zabezpieczenie

✓ stabilny, pasywny przychód – długoletnie umowy z sieciami

✓ przejrzystość: jeden klub – jedna inwestycja

HIGASA CLUB – ZOSTAŃ INWESTOREM

JAK ZARABIAĆ? 
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HIGASA CLUB TO  
NOWOCZESNY 
MODEL 
WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA

Zostań Wspólnikiem, czyli inwestuj w nieruchomości komercyjne,

w dobrym towarzystwie!

Marzysz o inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, ale chcesz zdywersyfikować
ryzyko? Mamy unikalne, bezpieczne rozwiązanie dla Ciebie.

HIGASA CLUB – inwestorzy łącząc kapitał mogą tworzyć wielkie przedsięwzięcia:

✓ zysk od 7% w skali roku

✓ pełna własność nieruchomości

✓ profesjonalna pomoc i obsługa od pomysłu do realizacji

✓ możliwość wybory optymalnego pakietu zarządzania

✓ doskonały sposób na dywersyfikację źródeł dochodu

HIGASA CLUB – ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM

JAK ZARABIAĆ? 
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HIGASA CLUB TO  
NOWOCZESNY 
MODEL 
WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA

Umiemy wysłuchać i dobrze skalkulować. Doświadczenie
zdobywaliśmy w branży finansowej i private bankingu.

Klienci szukający okazji inwestycyjnych byli dla nas inspiracją do kreowania jak
najmniej ryzykownych, ale równocześnie dochodowych pomysłów
związanych z nieruchomościami.

HIGASA CLUB – inwestorzy łącząc kapitał mogą tworzyć wielkie
przedsięwzięcia:

✓ indywidulanie określana stopa zwrotu w skali roku

✓ pełna własność nieruchomości

✓ profesjonalna pomoc i obsługa od pomysłu do realizacji

✓ pełna swoboda w zarządzaniu nieruchomością

✓ doskonały sposób na dywersyfikację źródeł dochodu

HIGASA CLUB – ZAPROJEKTUJ BIZNES

JAK ZARABIAĆ? 



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 
PYTANIA
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO Co kryje się pod określeniem „podwójne zabezpieczenie”?

W wariancie „Zostań Inwestorem” – klient kredytujący nasz wybrany projekt,
otrzymuje do wybory dwie z trzech możliwości gwarancji zysku oraz
zabezpieczenia swoich aktywów:

a) wpis do hipoteki – twarde zabezpieczenie dla inwestorów powierzających
nam środki w pierwszym etapie procesu budowlanego

b) weksel - rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron
zobowiązuje się bezwarunkowo do spłacenia określonej sumy wekslowej
we wskazanym terminie stronie przeciwnej. Weksel opiewa na kwotę
kapitału wraz z całością odsetek. Weksel zostanie zwrócony po uzyskaniu
zastawu hipotecznego

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO Jak można inwestować w ramach Higasa Club?

Nasi klienci mają do wyboru dwa podstawowe modele inwestycyjne w
ramach Higasa Club:

a) Zostań Inwestorem – wybór odpowiedni dla inwestorów chcących
skorzystać z zysku oferowanego przez branżę handlową, bez obarczania
się ryzykiem oraz obowiązkami udziałowców lub właściciela
nieruchomości. W tym wariancie, Inwestorzy kredytują naszą budowę na
okres maksymalnie 2 lat, a w zamian otrzymują min. 6% w skali roku.

b) Zostań Wspólnikiem – wybór dla osób ceniących sobie własność
nieruchomości oraz dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego i budowlanego
na kilka podmiotów. W tym wariancie klienci stają się właścicielami
nieruchomości, korzystając z pełni praw i obowiązków wynikających z
posiadania nieruchomości komercyjnej. Minimalny zysk w skali roku
wynosi min. 7%, a ostateczna wartość różni się w zależności od wybranej
inwestycji.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy rozpoczyna się inwestycja dla klientów?

W ramach Higasa Club, nie rozpoczynamy współpracy z klientami dopóki na
wybranym projekcie, lub etapie projektu, nie posiadamy wszystkich
niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz wynajętych powierzchni
handlowych na poziomie co najmniej 70% budynku.

Jeśli inwestuję w Higasa Club „Zostań Inwestorem”, to od
kiedy jestem zabezpieczony/a?

Od dnia wpływu środków na rachunek firmowy spółki, rozpoczyna się ochrona
wynikająca z umowy pożyczki oraz wystawionego przez spółkę weksla. W
przypadku zabezpieczenia hipotecznego, ze względów administracyjnych
proces trwa około 30 dni.

.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty odsetek i zwrotu
środków?

Każdy projekt posiada kwartalną wypłatę odsetek, realizowaną w
sposób kalendarzowy, natomiast w zależności od projektu mogą
występować drobne różnice np. wypłata co 6 miesięcy.

Zwrot środków następuje w przeciągu maksymalnie 2 lat od zawarcia
umowy pożyczki z Inwestorem, jednak spłata może nastąpić przed
upływem tego okresu.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO Co jeśli najemca zbankrutuje lub przestanie płacić czynsz?

Czy wpływa to na rentowność?

a) W ramach Higasa Club – Zostań Inwestorem jakiekolwiek zmiany w
zestawie najemców nie mają żadnego wpływu na wypłatę odsetek.
Ryzyko najemcy przyjmujemy na siebie, a minimalizujemy je
współpracując głównie z renomowanymi sieciami o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim. Zabezpieczamy się także
indywidualną polisą brokerską.

b) W ramach Higasa Club – Zostań Wspólnikiem, choć Wspólnicy posiadają
pełnię praw i obowiązków wynikających z własności do nieruchomości, to
nie zostają sami. Higasa Properties w ramach usługi zarządzania
obiektem zajmuje się dostarczeniem odpowiedniego zestawu
renomowanych i stabilnych najemców wraz z indywidualną polisą
ubezpieczeniową, zabezpieczającą nieoczekiwane problemy z
płatnościami ze strony najemców lub konieczną komercjalizacją.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO Czy pożyczka w ramach Higasa Club może nie zostać

spłacona?

Każdy projekt realizowany w ramach Higasa Club posiada oferty kupna w formie
listu intencyjnego, lub wręcz zawartą umowę przedwstępną z docelowym
nabywcą korporacyjnym. Stąd realizacja projektu inwestycyjnego zawsze
powinna kończyć się realizacją sprzedaży przed terminem 2 lat i zwrotem
środków do Inwestorów Higasa Properties, z możliwością dalszego inwestowania.

Technicznie oczywiście istnieje ryzyko niespłacenia pożyczki – jednak wówczas
Inwestorzy stają się właścicielami nieruchomości generującej min. 8,5% w skali
roku.

Czy jako potencjalny klient mogę mieć wgląd w umowy
najmu i pozostałe dokumenty?

Oczywiście i jako firma bardzo do tego zachęcamy. Konieczne jednak będzie
wcześniejsze podpisanie umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA, ze względu
na poufny charakter danych zawartych w umowach handlowych.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 
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HIGASA CLUB TO  
PRZEJRZYSTOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO Jakie są ryzyka występujące w Higasa Club?

Jak w każdej inwestycji, również w Higasa Club występują ryzyka. Nie można
ich uniknąć, ale można je zminimalizować. Główne to:

a) Ryzyko budowlane – związane z przeprowadzeniem procesu
budowlanego – minimalizujemy je posiadając doświadczonego partnera
w branży budowlanej – EDS FTW – która współpracuje z nami w ramach
partnerstwa strategicznego

b) Ryzyko najemcy – związane z brakiem płatności ze strony najemcy –
minimalizujemy je poprzez współpracę jedynie z największymi markami z
branży spożywczej, drogeryjnej, tekstylnej oraz usług.

c) Ryzyko lokalizacji – szczegółowo wraz z naszymi partnerami z sieci
handlowych analizujemy każdą lokalizację pod względem liczby
mieszkańców, ruchu oraz lokalnego zapotrzebowania.

HIGASA CLUB – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ 



HIGASA nieruchomości sp. z o.o.

ul. A. Abrahama 1a/24

80-307 Gdańsk

Tel.: 734 732 528

www.higasa.pl

biuro@higasa.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

więcej na www.higasaclub.pl


