Załącznik nr 11 do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzielenie
finansowego wsparcia pomostowego, będących załącznikami do
Regulaminu
przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz
wsparcia pomostowego w projekcie „Dotacje dla młodych”

Miejscowość …………………………, dnia …………..………. r.

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO
Wystawca Weksla, ………………………………………..…….. (imię i nazwisko Wystawcy),
zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………..
(miejsce zamieszkania), posługujący się numerem PESEL: …………………………….…..,
numerem

NIP: ………………………………., w załączeniu składa do dyspozycji

Beneficjenta weksel własny niezupełny (in blanco) przez nią/ niego wystawiony jako
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o udzielenie wsparcia finansowego /
Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego* nr …………………………………………….
zawartej w ramach Projektu „Dotacje dla młodych” nr POWR.01.02.01-02-0012/20 (dalej
jako Projekt), podpisanej w dniu ……………………….……r., na mocy której Beneficjent
udzielił Wystawcy Weksla (Uczestnikowi opisanego wyżej Projektu) wsparcie w kwocie
…………………………. zł (słownie: …………………………………………………złotych).
Beneficjent ma prawo:
1) wypełnić ten weksel w każdym czasie, w przypadku wykorzystania otrzymanego
dofinansowania w sposób niezgodny z Umową o udzielenie wsparcia finansowego /
Umową o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego* nr ……………………….
i braku zwrotu należnych Beneficjentowi środków lub ich części oraz/ lub
nieuiszczenia jakiejkolwiek należności z tytułu zawartej w/w Umowy, wymagalnej
i płatnej zgodnie z postanowieniami w/w Umowy;
2) wypełnić składany weksel na sumę odpowiadającą udzielonemu dofinansowaniu,
powiększoną o odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych i koszty windykacji,
oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według swojego uznania, zawiadamiając
Uczestnika Projektu listem poleconym pod wyżej wskazany adres, wpisując
na wekslu:
Projekt „Dotacje dla młodych”
Nr POWR.01.02.01-02-0012/20

Beneficjent: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S. A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-236 Wrocław
e-mail: dotacjedlamlodych@dpin.pl
tel.: 48 717 575 244, +48 519 543 808

- miejsce i datę jego wystawienia,
- datę płatności,
- nazwę lub nazwisko i siedzibę remitenta,
- domicyl i domicylianta,
- klauzulę „bez protestu”.
3) Zawiadomienie powinno być wysłane najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
4) Weksel będzie płatny we Wrocławiu, na rachunek bankowy Beneficjenta
……………………………………………………………………………………..……………
5) Weksel może być opatrzony klauzulą w postaci numeru Umowy, do której weksel się
odnosi.
6) Walutą Weksla jest waluta wierzytelności, którą weksel zabezpiecza.
7) Wystawca Weksla zobowiązuje się do każdorazowego informowania Beneficjenta
o zmianie danych osobowych, w tym adresu.
8) Wystawca Weksla przyjmuje do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej
wierzytelności, zostanie pisemnie wezwany do odebrania weksla oraz wyraża zgodę
na komisyjne zniszczenie weksla, jeżeli nie odbierze go we wskazanym w wezwaniu
terminie.
9) Niniejszą deklarację wystawiono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Wystawcy Weksla i Beneficjenta.
……………………….…………………
(pieczęć Wystawcy Weksla)
*niepotrzebne skreślić
Dane Wystawcy Weksla (Uczestnika Projektu):
Imię i nazwisko Wystawcy Weksla:

…………………..………….;

Data i miejsce urodzenia Wystawcy Weksla: …………………, ………….;
Adres zamieszkania:

…………………………..….;

Nr PESEL:

……………………………...;

……………………..………..…………………………..
(czytelny podpis Wystawcy Weksla)
………………………………………………………………………………………….
(data, podpis i pieczęć osoby, która sprawdziła tożsamość
w/w osoby, i w obecności której złożono podpis)
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WEKSEL

Wystawiony w ……………....……... dnia.............................r. na kwotę ..................złotych.
(miejsce wystawienia)

(data wystawienia)

(suma pieniężna)

Dnia .......................................................zapłacę bez protestu za ten własny weksel
(data płatności)

na zlecenie ..........................................................................................................................
(podmiot, na zlecenie którego weksel ma być zapłacony)

w miejscowości ………………………. kwotę .....................................................................
…………………………………………………………………………………………………….....
(suma pieniężna słownie)

płatny (bank, nr rachunku bankowego)
…………………………………….............................................................

……………………………………………….
(czytelny podpis Wystawcy Weksla)
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