WEKSEL

_______________, dnia ____________ na __________________________________złotych
(miejsce wystawienia)

(suma weksla kwotowo)

_____________________________ zapłacę bez protestu za ten weksel własny
(data wykupu weksla)

(wpisanie bez protestu)

na zlecenie _________________________________________________________________
(wpisanie Fundacji jako uprawnionej z weksla lub podmiotu, na który przeniesiono weksel)

___________________________________________________________________________
(kwota wekslowa słownie)

Weksel płatny w _____________________________________________________________
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
nr i seria dow. osobistego:
PESEL:
Czytelny podpis:

Poręczam za wystawcę weksla:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
nr i seria dow. osobistego:
PESEL:
Czytelny podpis:
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Załącznik nr 2 do Umowy pożyczki
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 62

Deklaracja – porozumienie wekslowe
Niniejszym upoważniam Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, zwaną dalej
Fundacją do wypełnienia weksla własnego in blanco, złożonego Fundacji przy zawarciu w/w
Umowy pożyczki nr …………………………… w każdym czasie w wypadku niedotrzymania
terminów płatności którejkolwiek z rat kapitałowych i odsetek należnych Fundacji, na sumę w
złotych, odpowiadającą zaległemu zadłużeniu wobec Fundacji z tytułu udzielonej pożyczki wraz z
należnymi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Jednocześnie Pożyczkobiorca upoważnia
Fundację do opatrzenia tego weksla miejscem płatności i datą płatności według swego uznania oraz
klauzulą bez protestu, zawiadamiając Pożyczkobiorcę listem poleconym. List ten powinien być
wysłany na adres Pożyczkobiorcy przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności. Fundacja
ma także prawo wypełnić weksel we wszystkich tych przypadkach, gdy służy jej prawo ściągnięcia
wszystkich swoich wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, na sumę odpowiadającą
kwocie wymagalnego zadłużenia. Pożyczkobiorca jednocześnie zobowiązuje się zapłacić sumę
wekslową bez protestu na żądanie każdorazowego posiadacza weksla, jako pokrycie długu wobec
Fundacji, wynikającego z w/w Umowy pożyczki. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wydanie przez
Fundację weksla nabywcy wierzytelności z w/w Umowy pożyczki, który będzie upoważniony do
wypełnienia weksla zgodnie z wyżej określonymi postanowieniami. Wypowiedzenie w/w Umowy
pożyczki zgodnie z postanowieniami § 7 tej Umowy nie powoduje wypowiedzenia w/w Umowy
pożyczki w zakresie niniejszego porozumienia wekslowego, które pozostaje w mocy do czasu
wypełnienia weksla.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o każdej zmianie swego adresu.
Dwukrotne awizo pod ostatnim znanym Fundacji adresem będzie uważane za doręczone.

.................................................................................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) Pożyczkobiorcy
Niniejszym wyrażam/y zgodę na określone wyżej warunki wypełnienia weksla. Poręczam/y
solidarnie i osobiście za zobowiązania istniejące i mogące powstać w przyszłości z tytułu
pożyczki udzielonej na podstawie w/w Umowy pożyczki. W związku z tym, na złożonym przez
wystawcę wekslu złożyłem/złożyliśmy mój/swoje podpis/y jako solidarny/solidarni
poręczyciel/e za wystawcę. W wypadku wypełnienia weksla przez Fundację
winienem/winniśmy być na równi z wystawcą weksla zawiadomiony/zawiadomieni o płatności
na siedem dni przed upływem terminu płatności pod wskazany poniżej adres/y:
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na wydanie weksla nabywcy wierzytelności z w/w Umowy
pożyczki, który będzie uprawniony do wypełnienia weksla zgodnie z postanowieniami
określonymi wyżej.
Każdy z poręczycieli zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o każdej zmianie swego
adresu. Dwukrotne awizo pod ostatnim znanym Fundacji adresem będzie uważane za
doręczone

............................................................................................ ...............................................................................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) poręczyciela

Czytelny podpis (imię i nazwisko) poręczyciela

............................................................................................
....................................................................................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) poręczyciela

Czytelny podpis (imię i nazwisko) poręczyciela
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