WEKSEL IN BLANCO

............................................................
miejsce i data wystawienia (miesiąc słownie)

Na .......................................
suma wekslowa (cyframi)

Dnia .................................................................... zapłacę (imy) za ten weksel Bankowi Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie ale nie na jego zlecenie sumę …...................................................................
suma wekslowa (słownie)
bez protestu.
Płatny ………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

.........................................................
podpis (y), adres, stempel firmowy wystawcy

Poręczam (y) za wystawcę do kwoty ...........................................................................................
kwota (słownie)

...........................................................
podpis(y) poręczyciela(i)

Załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie

………………….………….……., dnia ……………….
(miejscowość)
……………………………………………
(pieczęć firmowa Wystawcy)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
DEKLARACJA WEKSLOWA
do weksla in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wystawionego przez: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………. z siedzibą ………………………………………………………….………………………..…….
na zabezpieczenie zwrotu dofinansowania w formie premii technologicznej udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu pt. „………………………………………………………………………………………” nr ………………….…………
z dnia …………………………… w kwocie ..........................................................................PLN
[data podpisania umowy]
[kwota dofinansowania]
(słownie złotych: …………………………………………………………………………… 00/100).
w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, 3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W załączniku składamy do dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego weksel in blanco
z naszego wystawienia, wolny od protestu, podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w
imieniu: …………………………………………………………………………………….,
………………………………………….………………………………………………………………
[pełna nazwa Beneficjenta]
Bank Gospodarstwa Krajowego ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności, zawiadamiając nas listem
poleconym na wyżej wskazany adres. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem
płatności.
Bank Gospodarstwa Krajowego ma prawo wypełnić składany weksel in blanco na sumę odpowiadającą
udzielonemu dofinansowaniu na podstawie umowy o dofinansowanie łącznie z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku braku zwrotu dofinansowania w terminie określonym w
§ 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie bądź w decyzji wydawanej w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 5 umowy
o dofinansowanie.
Wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dwukrotnie awizowane przez
urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uważa się za doręczone. Ponadto za doręczone uważa się także
wezwanie do zapłaty z weksla wysłane przez Bank Gospodarstwa Krajowego awizowane przez urząd pocztowy i
nie podjęte z powodu zmiany adresu, jeżeli wystawca weksla nie powiadomił o takiej zmianie. 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 Beneficjenta po upływie okresu trwałości, nie
wcześniej niż 3 lata od dnia zakończenia realizacji Projektu i wypłacenia całości premii technologicznej,
w zależności od postanowień Umowy o dofinansowanie, której należytego wykonania stanowi zabezpieczenie
oraz wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie.

………………………………………………………...
(pieczęć Beneficjenta, czytelne podpisy
osób upoważnionych do wystawienia
weksla)
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Załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie
Stwierdzam własnoręczność podpisu (ów) wystawcy weksla złożonego (ych) w mojej obecności. Tożsamość
osób
podpisujących
została
ustalona
na
podstawie:
……………………..
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
[imię, nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości]

Przyjmuję do wiadomości treść niniejszej deklaracji, na którą to treść wyrażam zgodę jako Poręczyciel wekslowy
za Wystawcę*.
….………………………………..
(podpis Poręczyciela wekslowego)

Stwierdzam
własnoręczność
podpisu
(ów)
poręczyciela
w mojej obecności. Tożsamość osób podpisujących została
…………………………………………………………………………………………………………..
[imię, nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości]

wekslowego
ustalona na

złożonego
podstawie:

(ych)
…………

…….…………………………….
(podpis czytelny pracownika IP
weryfikującego i potwierdzającego
zgodność złożonych podpisów)

* Niepotrzebne skreślić.
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