Załącznik nr 4 do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego
NR ___
DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO

Jako zabezpieczenie wykonania Umowy numer ………………………………...... na udzielenie przez Beneficjenta
bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach Projektu „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce”
realizowanego w ramach Poddziałania 6.3.1: Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ja
niżej podpisany …………………………………………………………….………. w załączeniu składam weksel in blanco
uzupełniony klauzulą „bez protestu”, który remitent ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę równą
całości wysokości mojego zadłużenia, obliczonego na zasadach opisanych w ww. umowie, powiększonego
o określone w Umowie odsetki i inne należności powstałe w trakcie dochodzenia roszczenia, oraz weksel ten
opatrzyć datą płatności wedle swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając
jego wystawcę listem poleconym. List zostanie wysłany przynajmniej 7 dni przed terminem płatności na
podany poniżej adres, chyba, że remitent zostanie powiadomiony o jego zmianie.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub
tym podobne, uznaje się za doręczone.

Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

……………………………….………………
(nazwa i adres wystawcy weksla oraz podpis)

Wypełnia współmałżonek wystawcy weksla / nie dotyczy 1)

Niniejszym
oświadczam,
że
jako
współmałżonek
wystawcy
weksla
................................................................ ( imię i nazwisko wystawcy) wyrażam zgodę na
złożenie przez niego weksla na warunkach opisanych w niniejszej deklaracji do weksla in
blanco.
......................................................................................................

Data i czytelny podpis współmałżonka
wystawcy weksla

Wypełnia poręczyciel wekslowy/ nie dotyczy 1)

Zapoznałem/am się z treścią Deklaracji wekslowej jako poręczyciel wekslowy

.....................................................

...........................................................

Imię i Nazwisko (nazwa) –
poręczyciela wekslowego

Data, pieczęć firmowa i podpis
poręczyciela wekslowego

.....................................................

Adres zamieszkania (siedziby) poręczyciela wekslowego
Wypełnia współmałżonek poręczyciela wekslowego/ nie dotyczy 1)

Niniejszym
oświadczam,
że
jako
współmałżonek
poręczyciela
wekslowego
....................................................... ( imię i nazwisko poręczyciela) wyrażam zgodę na
złożenie przez niego poręczenia wekslowego na warunkach opisanych w niniejszej deklaracji
do weksla in blanco.
......................................................................................................

Data i czytelny podpis współmałżonka
poręczyciela wekslowego

Wypełnia pracownik DGA S.A.
Stwierdzam własnoręczność podpisów na wekslu in blanco oraz na deklaracji do weksla in
blanco, złożonych w mojej obecności:

................................
Data

........................................................................
Podpis czytelny pracownika DGA S.A.

Weksel zostanie zwrócony na pisemny wniosek jego wystawcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, którą
zabezpiecza, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i
deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Weksel in blanco
.............., dnia ..................... r. Na ..................................
...................................................................................................................................................
zapłacę 1) ...……………………………….............…….........................................................
za ten weksel na zlecenie
...................................................................................................................................................
sumę ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................złotych.
Płatny …………………………………………………………………………………………
2)

……………………………………………….........

Poręczam ……………………..

Poręczam ………………………

1)

2)

Należy pamiętać, aby dostosować treść przyrzeczenia zapłaty do konkretnej osoby, np. jeżeli wystawcą weksla jest jedna
osoba to należy uzupełnić rdzeń „ zapłac” końcówką fleksyjną „ –ę’, natomiast jeśli weksel wystawia kilka osób lub osoba
prawna dodajemy „ – imy”. Podobnie należy dostosować wyraz „poręczam” w przypadku złożenia podpisów przez
poręczycieli.
Miejsce na złożenie podpisu przez Wystawcę weksla, który powinien zostać złożony zgodnie z niżej wymienionymi
zasadami:
a) w przypadku osób fizycznych, Wystawca weksla:
składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w prawym dolnym pustym polu weksla,
zamieszcza pod podpisem numer PESEL.
b) w przypadku, gdy zobowiązania wekslowe zaciąga przedstawiciel Wystawcy weksla – pełnomocnik:
składa własnoręczny podpis na wekslu,
wskazuje stosunek pełnomocnictwa np.
Pełnomocnictwo do podpisania weksla wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać wyraźne
upoważnienie do zaciągania zobowiązań wekslowych.

