DEKLARACJA WEKSLOWA
Łódź, dn. ………………………

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL:

…………………………………………,

adres:

……………………………………………………………………………………………,

NIP: ………………………………………………, (dalej „Wystawca Weksla”) oświadczam, iż jako zabezpieczenie wykonania
umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej z dnia ……………….............…, zawartej
pomiędzy Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką
komandytową, z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź, KRS: 0000465438 (dalej „INSE”)
a Wystawcą Weksla, w ramach projektu „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż.
z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, poddziałanie
VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, składam do dyspozycji INSE poręczony weksel z mojego
wystawienia, który INSE ma prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przeze mnie zobowiązań wynikających z powyższej umowy oraz regulaminu przyznawania środków
na rozwój przedsiębiorczości, na sumę odpowiadającą kwocie istniejącego zobowiązania, w tym pełnej (100%)
kwoty udzielonego wsparcia finansowego, powiększoną o należne odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych za okres od daty udzielenia wsparcia do daty ewentualnego zwrotu wsparcia
finansowego lub jego części oraz inne koszty, jakie realizator INSE musiał ponieść w związku z niewywiązaniem
się Wystawcy Weksla z obowiązków wynikających z ww. umowy oraz regulaminu przyznawania środków na
rozwój przedsiębiorczości, w tym koszty windykacji (koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, pomoc
prawna) oraz o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej.
.
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INSE ma prawo opatrzyć ten weksel datą, a także uzupełnić o inne klauzule (elementy weksla, w tym
klauzulą „bez protestu”, domicylem, data wystawienia, data płatności) według swego uznania, zawiadamiając
wystawcę listem poleconym pod niżej wskazanym adresem.
List zostanie wysłany przynajmniej 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, chyba że
powiadomię o jego zmianie. Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”,
„adresat wyprowadził się” lub tym podobne uznaje się za doręczone. Zobowiązuję się do informowania
o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, zawiadomienie o wypełnieniu weksla wysłane na ostatnio znany adres Wystawcy Weksla
będzie traktowane jako skuteczne zawiadomienie.
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości po wygaśnięciu
zabezpieczonej wierzytelności będzie możliwość odebrania Weksla, przy czym Weksel zostanie zwrócony po
wygaśnięciu zobowiązań Wystawcy wynikających z ww. umowy oraz regulaminu przyznawania środków na
rozwój przedsiębiorczości.
Jednocześnie wyrażam zgodę na zniszczenie weksla w przypadku nieodebrania go we wskazanym
w wezwaniu terminie.

imię i nazwisko:
adres zamieszkania:
data i miejsce urodzenia:
PESEL:
seria i nr dowodu osobistego:
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