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DEKLARACJA WEKSLA IN BLANCO 
 

1. OŚWIADCZENIE WYSTAWCY WEKSLA WŁASNEGO „IN BLANCO” 

Niżej podpisany wystawca weksla: 

…………………………………. 

…………………………………. 

(imię i nazwisko, PESEL) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(adres zamieszkania) 

zwany dalej Wystawcą lub Dłużnikiem, 

oświadcza, że celem zabezpieczenia roszczeń: 

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Przedzamcze  8, będącą 

płatnikiem podatku VAT, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000577843, Kapitał Zakładowy 100 000,00 zł, NIP: 9562310963, REGON: 

361155817  

zwanej dalej Wierzycielem, 

wynikających z Umowy nr ……………….  z dnia ………. roku na otrzymanie 

jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

– wystawia na rzecz Wierzyciela weksel własny in blanco. 

 

2. UPRAWNIENIA WIERZYCIELA CO DO SPOSOBU WYPEŁNIENIA 

WEKSLA IN BLANCO 

W razie naruszenia przez Dłużnika warunków ww. Umowy, powodujących obowiązek 

zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, Wierzyciel jest uprawniony  

do wypełnienia weksla w następujący sposób: 

1) miejsce wystawienia weksla – Człuchów,  

2) data wystawienia weksla – odpowiadająca dacie niniejszego porozumienia, 

3) data płatności – według uznania Wierzyciela, 

4) miejsce płatności – odpowiadające siedzibie Wierzyciela, 

5) kwota wekslowa – wyrażona cyframi i słownie w wysokości całości nie zapłaconej 

należności głównej wraz z przysługującymi odsetkami i innymi należnościami 

ubocznymi, 

6) umieszczenie na wekslu zastrzeżenia Wystawcy „bez protestu”. 

 

Wierzyciel ma prawo do: 

1) przedłożenia uzupełnionego w sposób opisany wyżej weksla Wystawcy  

do zapłaty w terminie płatności określonym w treści weksla, 
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2) wystawienia weksla do kwoty …………………… złotych wraz z odsetkami – 8% 

w skali roku, 

3) wykonania zwrotnego poszukiwania z powodu niezapłacenia weksla. 

 

 

 

3. DODATKOWE INFORMACJE 

 

W razie pisemnego wezwania do wykupu weksla wysłanym listem poleconym 

przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na ostatni znany mu adres Wystawcy, 

Wystawca zapłaci kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym  

w  wezwaniu do zapłaty. 

 

Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez Wystawcę  

i uzupełniony przez Wierzyciela w sposób przewidziany niniejszą deklaracją wekslową 

oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla. 

 

Weksel podlega zwrotowi Wystawcy na jego żądanie wyłącznie po uiszczeniu wszelkich 

należności wynikających z wyżej wymienionego tytułu, bezpośrednio do rąk Wystawcy. 

 

 

 

 

………………..……………………   …………………………………………. 

data, podpis Wystawcy weksla (Dłużnik)        data, podpis Wierzyciela 

 


