Nazwa miejscowości

Data czynności

…………………, …..…........2021 r.

Nazwa rejestrowa firmy

DEKLARACJA WEKSLOWA

Adres rejestrowy firmy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX przy ul. XXXXXXXXXXXXXX, XX-XXX XXXXX w imieniu której działa:
XXXXXXXXX – … zwany dalej „wystawcą weksla”, niniejszym składa do dyspozycji Organizacji Pracodawców
Ziemi Lubuskiej z siedzibą w 65-076 Zielona Góra, przy ul. Reja 6 (nr KRS 0000044937) weksel własny in
blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z niniejszą deklaracją wekslową na zabezpieczenie należytego wykonania
Numer Umowy o Bon

Imię i nazwisko reprezentantów firmy oraz ich
stanowiska (zgodnie z reprezentacją)

umowy nr ……….. .
W razie nienależytego wykonania

ww. umowy lub jej niewykonania w szczególności, gdy dojdzie do

wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z celem Projektu, bez zachowania obowiązujących
procedur, lub pobrania dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Organizacja Pracodawców
Ziemi Lubuskiej ma prawo wypełnić składany weksel In blanco z klauzulą „bez protestu”, na sumę w wysokości
przekazanych kwot dotacji tj. do sumy XX.XX,XX zł., (słownie złotych: XXXXX) powiększoną o odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków, opatrzyć weksel
datą płatności i uzupełnić go o inne elementy i klauzule według własnego uznania, zawiadamiając Wystawcę
weksla listem poleconym pod wskazany adres: ul. XXXXX, XX-XXX XXXXXX. Zawiadomienie powinno być
wysłane w takim terminie, abym mógł je otrzymać na 7 dni przed dniem zapłaty.
Zobowiązuję się do poinformowania Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej o każdej zmianie mojego adresu.
Awizo pod ostatnim znanym ww. adresem będzie uważane za doręczone. Wszelkie opłaty skarbowe pokryje
wystawca weksla.
Wartość dofinansowania

Wartość dofinansowania
(słownie)

Adres korespondencyjny Wnioskodawcy
(może być zgodny z adresem rejestrowym)

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

Wybrać właściwą odpowiedź

...........................................................................
(Nazwa – pieczątka, adres i czytelny podpis wystawcy
weksla lub osób go reprezentujących)
Wybrać właściwą odpowiedź
(jeśli jest więcej wystawców weksla niż jeden)

Wystawca/poręczyciel weksla ……………………

Wystawca/poręczyciel weksla ……………………

(imię i nazwisko) oświadcza, że:

(imię i nazwisko) oświadcza, że:

□ Nie posiada współmałżonka

□ Nie posiada współmałżonka

□ Posiada współmałżonka z ustanowioną

□ Posiada współmałżonka z ustanowioną

rozdzielnością majątkową

rozdzielnością majątkową

□ Posiada współmałżonka bez ustanowionej

□ Posiada współmałżonka bez ustanowionej

rozdzielności majątkowej

rozdzielności majątkowej

OSOBA FIZYCZNA WYSTAWCA – ZGODA MAŁŻONKA

Ja, niżej podpisana/-y ......................................zamieszkała/-y: ......................................, seria i numer dowodu
osobistego ......................................, PESEL ........................................., oświadczam, że zapoznałam/łem się̨ z
treścią̨ niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez mojego małżonka............(imię i nazwisko)...................
i wyrażam zgodę̨ na jej postanowienia, a tym samym wyrażam zgodę̨ na zaciągniecie przez małżonka
zobowiązań́ objętych przedmiotową deklaracją i wystawienie przez niego weksla z poręczeniem wekslowym
(aval).
.................................................................................................. (data i czytelny podpis)
Wypełnia małżonek (jeśli jest) każdej osoby fizycznej podpisującej weksel lub poręczenie wekslowe
w przypadku braku rozdzielności majątkowej

PORĘCZYCIEL – OSOBA FIZYCZNA
Ja, niżej podpisana/-y .........................., zamieszkała/-y: ......................................, legitymująca/-y się̨ dowodem
osobistym nr ......................................, PESEL ......................................, jako poręczyciel opisanego wyżej
weksla z poręczeniem wekslowym (aval) z klauzulą „bez protestu”, wystawionego przez
......................................... wyrażam zgodę̨ na wypełnienie tego weksla przez Organizację Pracodawców Ziemi
Lubuskiej zgodnie z niniejszą deklaracją wekslową. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zobowiązuje
się̨ zawiadomić́ mnie o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym najpóźniej na 14 dni przed terminem
płatności weksla na adres: .................................................... Jednocześnie wyrażam zgodę̨, aby
zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło przedstawienie weksla do zapłaty. W razie nieodebrania
zawiadomienia za datę̨ doręczenia zawiadomienia uważa się̨ dzień́ pierwszego awizowania. Zobowiązuje się̨
również̇ do informowania Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej 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)
Wypełniać tylko w przypadku, gdy wystawcą weksla nie jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą (dla każdego z reprezentantów osobno) (wypełnić również dla spółek osobowych)

ZGODA MAŁŻONKA NA PORĘCZENIE
Ja, niżej podpisana/-y ......................................zamieszkała/-y: ......................................, seria i numer dowodu
osobistego ......................................, PESEL ........................................., wyrażam zgodę̨ na poręczenie przez
moją współmałżonkę̨/mojego współmałżonka weksla z poręczeniem wekslowym (aval) z klauzulą „bez
protestu” opisanego w niniejszej deklaracji, wystawionego przez .......................................
........................................................................ (data i czytelny podpis)
Wypełniać (osobno dla każdego współmałżonka każdego z reprezentantów) tylko w przypadku, gdy
wystawcą weksla nie jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
(wypełnić również dla spółek osobowych)
oraz gdy współmałżonek nie posiada rozdzielności majątkowej

