Załącznik Nr 11
do Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym
Pożyczka na Rozwój Turystyki nr [*]

POROZUMIENIE DO WEKSLA in blanco

Zawarte dnia [●roku] pomiędzy
Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Zamawiającym, z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o
Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1787 z późn. zm.) oraz statutu
nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu
Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r poz. 1527), o numerze identyfikacji podatkowej
NIP 525-00-12-372 i numerze REGON 000017319 (dalej „BGK”) reprezentowanym przez:
1. _______________________________________________________________________,

a

_______________________________________ (dalej „Pośrednik Finansowy”) reprezentowanym
przez:

1. _______________________________________________________________________,

ZWAŻYWSZY, ŻE:
A.

Dnia [●] roku BGK, zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę wdrożenia i zarządzania
Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki Nr [●] (dalej „Umowa”), na mocy
której BGK zobowiązał się do wypłaty na rzecz ustanowionego przez Pośrednika Finansowego
Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Rozwój Turystyki” środków publicznych pochodzących z
budżetu państwa, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późń. zm.), w wysokości określonej w Umowie („Limit Pożyczki na
Rozwój Turystyki”) celem udzielania przez Pośrednika Finansowego Ostatecznym Odbiorcom
Jednostkowych Pożyczek (na zasadach i warunkach szczegółowo wskazanych w Umowie).

B.

Na mocy Umowy, na zabezpieczenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Pośrednik
Finansowy zobowiązał się do wystawienia weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”,
który BGK ma prawo wypełnić zgodnie z niniejszą deklaracją wekslową.

Niniejszym Pośrednik Finansowy oświadcza, że:
1.

W załączeniu składa do dyspozycji BGK weksel własny in blanco wystawiony jako zabezpieczenie
zobowiązań Pośrednika Finansowego wynikających z Umowy (dalej „Zobowiązanie”).

2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek kwoty należne BGK z tytułu Zobowiązania nie zostaną spłacone
przez Pośrednika Finansowego pomimo upływu terminu ich wymagalności określonego
w Umowie, Pośrednik Finansowy upoważnia BGK lub inny podmiot uprawniony z Umowy do
wypełnienia weksla in blanco na sumę wekslową odpowiadającą kwocie niespłaconej przez
Pośrednika Finansowego należności z tytułu Zobowiązania, powiększonej o należne odsetki od
dnia wymagalności Zobowiązania do dnia zapłaty oraz o koszty i wydatki związane
z dochodzeniem należności z tytułu Zobowiązania od Pośrednika Finansowego.

3.

BGK ma prawo opatrzyć weksel według swojego uznania, miejscem i datą wystawienia oraz
płatności.

4.

BGK jest zobowiązany powiadomić Pośrednika Finansowego o dacie i miejscu wykupu weksla
listem poleconym wysłanym co najmniej na 10 Dni Roboczych przed terminem płatności weksla.

5.

Suma wekslowa będzie płatna na Rachunek Bankowy BGK wskazany w zawiadomieniu, o którym
mowa w pkt. 4 powyżej.

6.

W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy spłaci wszystkie kwoty należne BGK na podstawie
Umowy i w terminach określonych w Umowie, BGK zwróci Pośrednikowi Finansowemu weksel in
blanco, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.

Za BGK:
[●]

Za Pośrednika Finansowego:
[●]

WEKSEL WŁASNY

______________________
miejsce wystawienia

__________________________
data wystawienia (w formacie:
dd-miesiąc słownie-rrrr)

Na _____________________
suma pieniężna

Dnia ______________________________________ zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie
data płatności

________________________________________________________________________________

sumę ______________________________________________________________________złotych
suma pieniężna słownie

Płatny w __________________________________________________________________
miejsce płatności weksla

pieczęć wystawcy

Czytelny podpis __________________________

____________________________

Imię i nazwisko: __________________________

____________________________

Stanowisko:

____________________________

__________________________

