Załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie bonu szkoleniowego

WEKSEL
.........................................................., dnia ............................................ 20…….... r.
(miejsce wystawienia)
na kwotę .........................................................................................
(kwota cyframi)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
(kwota słownie)
zapłacę bez protestu za ten weksel własny in blanco na zlecenie
………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………
(wymienić wierzyciela)
kwotę .....................................................................................................................................................
Płatny w
……………………………………………………………………………………………................................
................
(miejsce płatności)

………………………………………………….
podpis wystawcy weksla

(czytelnie imię i nazwisko wystawcy weksla)

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO
Wystawionego w dniu …………………….., przez:
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………………………..
PESEL

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr …………………….. z dnia ____________ r. na podstawie,
której otrzymałam/em dofinansowanie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program
rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”,
realizowanego przez
................................................................................................................................................................
(nazwa operatora bonu)
Wystawca
weksla
„in
blanco”
składa
do
……………………………………………………………………………….
(nazwa operatora bonu)
jeden podpisany egzemplarz weksla „in blanco” ze swojego wystawienia, który to weksel

dyspozycji

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….
(nazwa operatora bonu)
ma prawo wypełnić zgodnie z treścią umowy tj. na kwotę przyznanego dofinansowania, powiększoną o
odsetki ustawowe naliczone za okres od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu na rachunek
bankowy
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
(nazwa operatora bonu)
oraz inne należności powstałe w trakcie dochodzenia roszczenia.
Jednocześnie
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….
(nazwa operatora bonu)
przysługuje prawo opatrzenia tego weksla miejscem i datą płatności według uznania oraz uzupełnienia go
brakującymi elementami, przy czym Wystawca o dacie płatności winien być powiadomiony listem
poleconym wysłanym najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności na wyżej wskazany adres, chyba że
Wystawca weksla „in blanco” powiadomi na piśmie ww. Operatora bonu o zmianie adresu.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub

podobną, uznaje się za doręczone.
Jednocześnie Wystawca weksla „in blanco” zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na żądanie
posiadacza weksla jako pokrycie długu wynikającego z Umowy.
Weksel będzie płatny w złotych polskich.
Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Wystawcy weksla, nie wcześniej niż na koniec rozliczenia
projektu.

Dane wystawcy weksla:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Seria i nr dowodu osobistego:
Wydany przez:
PESEL:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
_____________________________
(czytelny podpis Wystawcy weksla)

1. Stwierdzono tożsamość Wystawcy weksla „In blanco”.
2. Stwierdza się, iż podpisy zostały złożone w obecności pracownika
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……
(nazwa operatora bonu)

………………..………………………., dnia …………….…………..,
………………………………………………………………..
(miejscowość)

(podpis osoby przyjmującej weksel wraz deklaracją)

