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Miejscowość> , <data>

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO”
dla osób prawnych

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o powierzenie grantu  …....................................................... z dnia .............................................. na realizację Projektu:
	      <nr Umowy>                                                                     <data>
....................................................................................................................................................................
<tytuł Projektu>
finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa w załączeniu składam(-y) do dyspozycji .................................................................. 
									<nazwa Grantodawcy>
weksel własny in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawiania weksli w imieniu: 
....................................................................................................................................................................
                      <pełna nazwa Grantobiorcy>
z siedzibą w.............................................................,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………… pod numerem KRS ………., NIP ……………………………………………..który ...................................................................
									<nazwa Grantodawcy>
ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Grantobiorcy do dnia zwrotu oraz kosztami.
................................................ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania.
 <nazwa Grantodawcy>
Weksel będzie płatny we .................................................... na rachunek bankowy wskazany przez 
					<określenie miejsca>
..........................................................................................
		<nazwa Grantodawcy>

.......................................................................................................................... zawiadomi o powyższym: 
			<nazwa Grantodawcy>
.................................................................................... listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni
		<pełna nazwa Grantobiorcy>

przed terminem płatności na podany poniżej adres, chyba że Grantobiorca powiadomi na piśmie ..................................................................................o zmianie adresu. 
		<nazwa Grantodawcy>

Wystawca weksla in blanco zobowiązuje się do informowania WARR S.A. o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany na ostatni znany adres, nieodebrany z jakiejkolwiek przyczyny (w szczególności zwrócony z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, itp.), będzie uważany za skutecznie doręczony.
Jednocześnie Wystawca weksla in blanco wyraża zgodę, aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla in blanco zastąpiło przedstawienie weksla do zapłaty.
Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wystawcy weksla i WARR.
Wszelkie zmiany deklaracji wekslowej wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

.....................................................                                               ................................................................
   (Nazwa, adres wystawcy weksla)                                                                                           ( pieczęć jednostki,  czytelne podpisy osób
								       upoważnionych do wystawienia weksla)
Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:
1.	Imię, nazwisko, stanowisko:..................................................
Seria i nr dowodu osobistego:................................................
PESEL:.................................................................................
Adres siedziby spółki:……………………………………..


....................................................................                          
 (podpis)



2.	Imię, nazwisko, stanowisko:..................................................
Seria i nr dowodu osobistego:................................................
PESEL:...................................................................................
Adres siedziby spółki:……………………………………….


....................................................................                          
 (podpis)





