Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych
.................................... , dnia...............................
(miejscowość)

………………………………...………….
nazwa i adres Funduszu

DEKLARACJA WEKSLOWA
do weksla własnego in blanco wystawionego przez ....................................................................
nazwa Wystawcy

z siedzibą/miejscem zamieszkania w ..........................................................................................,
adres Wystawcy

na
zabezpieczenie
prawne
poręczenia
w
wysokości
.....................
zł
(słownie:............................................ złotych) udzielonego przez Warmińsko-Mazurski Fundusz
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, zwany dalej „Funduszem”, w zw. z Umową o
udzielenie poręczenia wadialnego/Umowa o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr
…………………………………..
Ja/My niżej podpisany/ni w załączeniu składam/my do dyspozycji Funduszu weksel własny in blanco
z klauzulą „bez protestu” z mojego/naszego wystawienia, który Fundusz ma prawo wypełnić
w każdym czasie na sumę odpowiadającą mojemu/naszemu zobowiązaniu wobec Funduszu
obejmującą wartość niespłaconego długu z tytułu poręczenia wadium wraz ze wszystkimi

kosztami, jakie Fundusz musi ponieść w celu pełnego wyegzekwowania praw wynikających z
umowy, w szczególności należnymi odsetkami, kosztami wezwań do zapłaty (monitów)
określonymi w "Taryfie prowizji i opłat" z tytułu działalności poreczeniowej Funduszu,
kwotami niezapłaconych (zaległych) prowizji określonych w "Taryfie prowizji i opłat" z
tytułu działalności poreczeniowej, kosztami postępowania sądowego i kosztami postępowania
egzekucyjnego oraz kosztami usług świadczonych przez osoby trzecie w celu dochodzenia
roszczeń od Przedsiębiorcy, oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według własnego uznania, przy
jednoczesnym zawiadomieniu mnie/nas listem poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej
na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:
………………………………………………………………………………………………….……...
Jako miejsce płatności weksla wskazuję/jemy …. ……..……….. w ….........................................
Weksel zostanie zwrócony po spłacie należności ………………………………….………………
(sposób zwrotu weksla)

…..........................................................................
(czytelny podpis/y Wystawcy oraz pieczęć firmy)
Tożsamość osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla
została ustalona na podstawie:
……....................................................

….....................................................................

(imię i nazwisko)

(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

……....................................................
(imię i nazwisko)

Potwierdzam własnoręczność
na deklaracji i wekslu:

złożonego/ych

…..........................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

w

mojej

obecności

podpisu/ów

Wystawcy
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….................................................................................................................
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Finansującego)
I.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie powyższego zobowiązania oraz wystawienie
powyższego weksla przez mojego małżonka …………..…………………...……...…….. jako prawne
zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Fundusz.
….......................................................................................
……..……….……………..
(imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

(podpis małżonka Wystawcy)

II.* Niniejszym poręczam/y solidarnie za wszystkie zobowiązania ...........................................
.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko/nazwa, adres Wystawcy)

legitymującego się dokumentem tożsamości ............................................................................*,
(nazwa i numer dokumentu tożsamości)

zarejestrowanego w ................................................... pod numerem ........................................*,
wynikające z tytułu poręczenia udzielonego przez Fundusz
tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie poręczenia
wadialnego /Umowy o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych nr ………………..w
postępowaniu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych .............................................. w kwocie
................... (słownie ………………………………..), na dowód czego złożyłem/liśmy na wekslu
mój/nasz podpis jako poręczyciel za Wystawcę. Jednocześnie wyrażam/y zgodę na treść powyższej
deklaracji. W razie wypełnienia weksla przez Fundusz powinienem/niśmy być na równi z Wystawcą
zawiadomiony/mieni o tym listem poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni
przed terminem płatności na
adres: ….……......................................................................
....................................................................................................................................................................
adres korespondencyjny poręczyciela

........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres Poręczyciela weksla)

…………………………………………
(podpis/y Poręczyciela weksla, pieczęć firmy)

III.
1.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie powyższego weksla przez mojego małżonka
……………...……...………... jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Fundusz
(imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

............................................
(podpis małżonka Poręczyciela weksla)

2.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie powyższego weksla przez mojego małżonka
……………...……………… jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Fundusz.
(imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

.……………………………
(podpis małżonka Poręczyciela weksla)

Potwierdzam własnoręczność podpisu/ów małżonka Wystawcy/Poręczyciela weksla/małżonka
Poręczyciela weksla* złożonego/ych w mojej obecności.
Tożsamość osób poręczających weksel została ustalona na podstawie:
1 …................................................
………………………………………………..
(imię i nazwisko)

(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

2. …..................................................
(imię i nazwisko)

…..................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)

...…...............................................................................................................................................
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Finansującego)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik – Instrukcja wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
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