Data i miejscowość muszą być zgodne
z poświadczeniem notarialnym
podpisów na wekslu
Imię i Nazwisko właściciela
firmy

Warszawa.30.09.2020 r.

Deklaracja wekslowa
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o
dofinansowanie
POIR.02.03.06-00-0000/20-00 z dnia 01.09.2020 r.
<nr Umowy>
Projektu
„Przygotowanie firmy Twoja Firma do wejścia na rynki zagraniczne”
<tytuł Projektu>

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
w ramach poddziałania 2.3.6: Granty na Eurogranty w załączeniu składam(-y) do dyspozycji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości weksel własny in blanco podpisany przez Jan
Kowalski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą:
Twoja Firma Jan Kowalski
<pełna nazwa Beneficjenta>
Zamieszkały w
Warszawie, ul. Przyjazna 1, 00-000 Warszawa
< miejscowość i adres zamieszkania dla każdej z osób >
który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 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 do dnia zwrotu.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności
według swego uznania. Weksel będzie płatny w Warszawie na rachunek bankowy wskazany
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawiadomi o powyższym
listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany w
niniejszej deklaracji adres (adresy) Beneficjenta, chyba że Beneficjent powiadomi na piśmie
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o zmianie adresu.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat
wyprowadził się” lub podobną, uznaje się za doręczone.

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:
1. Imię, nazwisko, stanowisko Jan Kowalski, Właściciel
Seria i nr dowodu osobistego AAA000111
PESEL: 20100908072
Imiona rodziców Anna, Zdzisław
Miejsce urodzenia Dziekanów Leśny
Adres miejsca zamieszkania ul. Przyjazna 1, 00-000 Warszawa

Dane osób
upoważnionych muszą
być zgodne z
poświadczeniem
notarialnym podpisów na
wekslu.


W razie braku pieczęci nazwę
firmy można dopisać ręcznie.
…
(pieczęć Beneficjenta)




Wymagane dokumenty
stan wolny – Oświadczenie o niepozostawaniu
w związku małżeńskim.
żonaty/mężatka z rozdzielnością majątkową –
kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
żonaty/mężatka bez rozdzielności – zgoda
małżonki/a na zaciągnięcie zobowiązania
wekslowego z podpisem poświadczonym
notarialnie.

…
(czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla)
Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na zasadach określonych w umowie o
dofinansowanie, której należytego wykonania stanowi zabezpieczenie, po wypełnieniu
wszelkich zobowiązań określonych w tej umowie.

