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Wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

WZÓR
DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO”
dla osób prawnych

Jako zabezpieczenie wykonania Umowy nr .................... z dnia ............................. o udzielenie
wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. ...................... w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5
Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu, działając w imieniu ……………… (dane Koordynatora zgodne z Umową – nazwa, adres,
regon, NIP, KRS), w załączeniu składam/my do dyspozycji Operatora Funduszu Powiązań
Kooperacyjnych- Konsorcjum Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz KujawskoPomorskiej Agencji Innowacji Spółka z o.o., w imieniu których działa Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej Wierzycielem, wystawiony w imieniu i na rzecz
……………………………. (dane Koordynatora zgodne z Umową – nazwa, adres, regon, NIP, KRS)
weksel własny in blanco celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o udzielenie
wsparcia i upoważniam/my nieodwołalnie Wierzyciela do wypełnienia jego treści, w
przypadku zalegania z płatnością zobowiązań wynikających z w/w umowy o udzielenie
wsparcia, w każdym czasie na kwotę wszelkich zobowiązań wynikających z w/w umowy o
udzielenie wsparcia, którą ten weksel zabezpiecza w tym zobowiązania do zwrotu całości
wsparcia, powiększonego o wynikające z umowy odsetki liczone jak dla zobowiązań
podatkowych od dnia przekazania środków na konto Koordynatora do dnia zwrotu z
uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych ze ściągnięciem należności związanych z
niewypełnieniem przez …………………………………………………………………. (dane Koordynatora jak
w Umowie nazwa, adres, Regon, NIP, KRS) przyjętych w w/w umowie zobowiązań.
Wierzyciel ma prawo opatrzyć ten weksel:
 datą płatności według swego uznania,
 klauzulą „bez protestu”,
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 a także opatrzyć innymi klauzulami według swego uznania,
Weksel będzie płatny w Toruniu na wskazany przez Wierzyciela rachunek bankowy.
Wierzyciel zawiadomi o powyższym: ………………..…………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Koordynatora, adres, Regon, NIP)
listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany
powyżej adres, chyba, że Koordynator powiadomi Wierzyciela o zmianie adresu stosownie
do zapisów Umowy.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat
wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone.
Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek Koordynatora po ostatecznym
rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu
Operatora pn. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie
kujawsko-pomorskim”, a w przypadku przedsięwzięć objętych zasadą trwałości po upływie
okresu trwałości przedsięwzięcia.

...............................................................
...............................................................
(Nazwa, adres wystawcy weksla)
(czytelne podpisy osób upoważnionych do
wystawienia weksla, pieczęć firmowa)
Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla
w imieniu ………..(dane Koordynatora)……..:1
Imię, nazwisko, stanowisko
……………………
Seria i nr dowodu osobistego
…………………...
Pesel
……………………
Imiona rodziców
…………………...
Data i miejsce urodzenia
……………………

Imię, nazwisko, stanowisko
Seria i nr dowodu osobistego
Pesel
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

........................................
(data i czytelny podpis)

........................................
(data i czytelny podpis)

DOTYCZY ETAPU II:
1

Informacje należy powielić w ilości odpowiadającej liczbie osób upoważnionych do wystawienia weksla.
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2Ja,

niżej podpisana/-y .........................., zamieszkała/-y: ......................................,
legitymująca/-y się dowodem osobistym nr
......................................, PESEL
......................................, jako poręczyciel opisanego wyżej weksla z poręczeniem wekslowym
(aval), wystawionego przez ......................................... wyrażam zgodę na wypełnienie tego
weksla przez Wierzyciela zgodnie z niniejszą deklaracją wekslową.
Wierzyciel zobowiązuje się zawiadomić mnie o wypełnieniu weksla listem poleconym
wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:
....................................................
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło
przedstawienie weksla do zapłaty. W razie nieodebrania zawiadomienia za datę doręczenia
zawiadomienia uważa się dzień pierwszego awizowania.
Zobowiązuje się również do informowania Wierzyciela o każdorazowej zmianie adresu z tym
skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany adres będzie
uważany za skutecznie doręczony.
Imię, nazwisko,
……………………
Seria i nr dowodu osobistego
……………………
Pesel
……………………
Imiona rodziców
……………………
Data i miejsce urodzenia
……………………
...................................................................
(data i czytelny podpis)

3Ja,

niżej podpisana/-y .........................., zamieszkała/-y: ......................................,
legitymująca/-y się dowodem osobistym nr
......................................, PESEL
......................................, działając na podstawie ………………, w imieniu ……………… (dane
Uczestnika przedsięwzięcia zgodne z Umową – nazwa, adres, regon, NIP, KRS) jako
poręczyciela opisanego wyżej weksla z poręczeniem wekslowym (aval), wystawionego przez
......................................... wyrażam zgodę na wypełnienie tego weksla przez Wierzyciela
zgodnie z niniejszą deklaracją wekslową.
Wierzyciel zobowiązuje się zawiadomić mnie o wypełnieniu weksla listem poleconym
wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:
................................................................................................................................................... .
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło
przedstawienie weksla do zapłaty. W razie nieodebrania zawiadomienia za datę doręczenia
zawiadomienia uważa się dzień pierwszego awizowania.

2
3

Wypełnić w przypadku Uczestnika przedsięwzięcia- poręczyciela wekslowego będącego osobą fizyczną – dotyczy Etapu II.
Wypełnić w przypadku Uczestnika przedsięwzięcia- poręczyciela wekslowego nie będącego osobą fizyczną – dotyczy Etapu II.
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Zobowiązuje się również do informowania Wierzyciela o każdorazowej zmianie adresu z tym
skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany adres będzie
uważany za skutecznie doręczony.
...................................................................
(data, i czytelny podpis)

4Ja,

niżej podpisana/-y ......................................zamieszkała/-y: ......................................, seria
i numer dowodu osobistego ......................................, PESEL .........................................,
wyrażam zgodę na poręczenie przez moją współmałżonkę/mojego współmałżonka weksla z
poręczeniem wekslowym (aval) opisanego w niniejszej deklaracji, wystawionego przez
.................................................
Imię, nazwisko,
Seria i nr dowodu osobistego
Pesel
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
...................................................................
(data i czytelny podpis)

4

Wypełnić w przypadku, gdy Uczestnik przedsięwzięcia- poręczyciel będący osobą fizyczną pozostaje w związku małżeńskim i nie istnieje
pomiędzy małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej.
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