Załącznik nr 12 do Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Miejscowość………….., dnia ……………

DEKLARACJA WEKSLOWA PORĘCZYCIELA WEKSLOWEGO
do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr ………….zawartej w
dniu ………..
Wystawca

weksla:…………………….

zamieszkały/ła:…………………………………..,

PESEL:…………..………, w załączeniu składa do dyspozycji Fundacji „Manufaktura
Inicjatyw” – ul. M. Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405, 406, Lidera Projektu nr
POWR.01.02.01-02-0020/20 pn. „Własna firma – Własne miejsce pracy!” poręczenie solidarne
na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom i obejmujące kwotę przypisanej
do zwrotu dotacji powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych i inne koszty na dzień przedstawienia weksla do zapłaty wynikającej z udzielenia
przez Fundację „Manufaktura Inicjatyw” z siedzibą we Wrocławiu wsparcia pomostowego
(finansowego) na podstawie umowy nr …………… zawartej w dniu ………..
Dowodem

poręczenia

jest

wystawcy…………………………...,

złożony

przeze

mnie

podpis

na

wekslu

jako poręczyciela za wystawcę weksla własnego

niezupełnego (in blanco) wystawionego jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań
mogących powstać w związku z wykorzystaniem środków wsparcia finansowego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o udzielenie finansowego
wsparcia pomostowego nr………………. z dnia ……………. w ramach projektu pn. „Własna
firma – Własne miejsce pracy!” nr POWR.01.02.01-02-0020/20 pomiędzy wystawcą weksla
……………………………….. a Fundacją „Manufaktura Inicjatyw”.
Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” działająca w imieniu własnym i na rzecz własną ma prawo:
1) wypełnić ten weksel w przypadku niedotrzymania warunków udzielonego wsparcia
finansowego na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom i obejmujące kwotę
przypisanej do zwrotu dotacji powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych i inne koszty na dzień przedstawienia weksla do zapłaty, wpisując
na wekslu;
2) opatrzeć ten weksel wg swego uznania wpisując dodatkowo na wekslu: miejsce i datę
jego wystawienia; datę płatności; nazwę lub nazwisko i siedzibę remitenta; domicyl i
domicylianta; klauzulę „bez protestu”.
zawiadamiając o tym wystawcę listem poleconym pod niżej wskazanym adresem:
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imię nazwisko:
zam.
PESEL:
List ten powinien być doręczony najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
Weksel będzie płatny we Wrocławiu na rachunek bankowy Fundacji „Manufaktura
Inicjatyw” …………………………………………….
Walutą weksla jest waluta wierzytelności, która weksel zabezpiecza.
Wystawca weksla zobowiązuje się do każdorazowego informowania Fundacji „Manufaktura
Inicjatyw” o zmianie nazwy i/lub adresu.
Wystawca weksla przyjmuje do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności
tj. po rozliczeniu otrzymanych środków finansowych w projekcie zostanie pisemnie wezwany
do odebrania weksla oraz wyraża zgodę na komisyjne zniszczenie weksla, jeżeli nie odbierze
go we wskazanym w wezwaniu terminie.
Niniejszą deklarację wystawiono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
wystawcy weksla oraz Fundacji „Manufaktura Inicjatyw”.

Wrocław, dnia …………...

.

....................................................................................................................
(pieczęć wystawcy lub nazwa i adres poręczyciela)

...................................................................
(podpis poręczyciela)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie poręczenia wekslowego określonego w
niniejszej deklaracji wekslowej.
Miejscowość…………….., dnia ………….
…………....................................................................................................
(podpis małżonka wystawcy weksla-poręczyciela)
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Dane osób upoważnionych do reprezentowania poręczyciela wekslowego:
Imię i nazwisko:
ur. ….. w ……
zam. ul. …………..,
Dowód osobisty – seria i numer:
Dowód wydany przez
PESEL:

....................................................................................................................................................
(czytelny podpis poręczyciela)

dnia.............................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby, która sprawdziła tożsamość w/w osoby i w obecności, której
złożono w/w podpisy)
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