WEKSEL
……………………………………..,

......................................

miejsce wystawienia

......................................

data wystawienia

suma pieniężna

.............................................................zapłacę bez protestu za ten weksel własny na zlecenie
data płatności

…………………………………………………………………………………………………………
osoba/podmiot na zlecenie, której weksel ma być zapłacony

sumę……………………………………………………………………………………………………
suma pieniężna słownie

płatny …………………………………………………………………………………
miejsce płatności weksla

na rachunek bankowy …………………………………………………………………

.................................................................................
odręczny podpis/podpisy1 wystawcy weksla
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W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej wymagane są podpisy obydwu
małżonków

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
www.firs.org.pl
tel. 791 442 142

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO”

……………………………..
miejscowość, data

Ja niżej podpisany wystawca weksla, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań (istniejących i
przyszłych) wynikających z umowy nr …………….LFB/UBD z dnia …………………..……………….. o
przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, umowy o udzielenie finansowego wsparcia
pomostowego oraz aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, w ramach projektu
„Lubuska Fabryka Biznesu” zwanej dalej Umową, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla
samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, w załączeniu składam (-y) do dyspozycji Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319648, weksel własny in blanco podpisany przez osobę/osoby
upoważnione do wystawiania weksli, który Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ma prawo wypełnić
w każdym czasie do sumy kwoty: udzielonego wsparcia finansowego + udzielonego finansowego wsparcia
pomostowego podstawowego + udzielonego wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z odsetkami
określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto przedsiębiorcy
…………………

………………………………………………………………………….(pełna

nazwa

podmiotu, któremu zostało udzielone wsparcie) do dnia zwrotu. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania.
Weksel będzie płatny w ………..…………………………. (należy wpisać miasto) na rachunek bankowy
………………………………… Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zawiadomi o powyższym
………………………………………………………………………… (pełna nazwa podmiotu, któremu zostało
udzielone wsparcie) listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany
poniżej

adres,

chyba

że …………………………………………

……………………………………………………… (pełna nazwa podmiotu, któremu zostało udzielone
wsparcie) powiadomi Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego o zmianie adresu. Pismo zwrócone z adnotacją
urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za
doręczone.
........................................................

(imię i nazwisko, adres wystawcy weksla)

..............................................................

(czytelne podpisy osób upoważnionych2
do wystawienia weksla)

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej wymagane są podpisy obydwu
małżonków
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Dane osoby/osób3 upoważnionych do wystawienia weksla:
1. Imię, nazwisko, stanowisko ………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………
Pesel …………………………………………………………………………………………..
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………..
Adres miejsca zamieszkania …………………………………………………………………..
…………………………......
(podpis)

Weksel zostanie niezwłocznie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek wystawcy weksla, złożony po
całkowitym rozliczeniu przez uczestnika projektu z udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed
upływem terminu 65 miesięcy liczonych od pierwszego dnia roku następnego po roku, w którym powstało prawo
uczestnika projektu do obniżenia należnego podatku VAT z wydatków poniesionych w ramach otrzymanej przez
niego Dotacji.

2. Imię, nazwisko, stanowisko ………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………………
Pesel …………………………………………………………………………………………..
Imiona rodziców ………………………………………………………………………………
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………..
Adres miejsca zamieszkania …………………………………………………………………..

…………………………......
(podpis)

Weksel zostanie niezwłocznie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek wystawcy weksla, złożony po
całkowitym rozliczeniu przez uczestnika projektu z udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed
upływem terminu 65 miesięcy liczonych od pierwszego dnia roku następnego po roku, w którym powstało prawo
uczestnika projektu do obniżenia należnego podatku VAT z wydatków poniesionych w ramach otrzymanej przez
niego Dotacji.
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