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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 
Załącznik nr 1 do Umowy poręczenia  nr                    /RPO WiM/WMF  z dnia  

 

DEKLARACJA WEKSLOWA 
 

              Działdowo, dnia  
 
Ja, ……………………., legitymujący się dowodem osobistym ………………… PESEL ………………, 
zamieszkały …………………………., ul………………………….., prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………...……… 
NIP……………………….., REGON ………………………., zwany dalej wystawcą weksla,  
niniejszym   składam   do   dyspozycji   Warmińsko-Mazurskiego   Funduszu   „Poręczenia Kredytowe”  
Sp. z o.o. w Działdowie weksel własny in blanco z mojego wystawienia, opatrzony klauzulą „bez 
protestu”, wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Warmińsko-
Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie na podstawie Umowy poręczenia  
nr ……………./RPO WiM/WMF  z dnia ………… roku w kwocie                 (słownie złotych:               ). 
W razie nie wywiązania się przeze mnie z umowy poręczenia w terminie umownym, Warmińsko-
Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie ma prawo wypełnić składany 
weksel na sumę odpowiadającą mojemu wymagalnemu zadłużeniu, łącznie z odsetkami i kosztami 
oraz weksel ten opatrzyć datą wystawienia i terminem płatności według swego uznania, 
zawiadamiając mnie o tym fakcie listem poleconym pod wyżej wskazany adres. Odmowa przyjęcia 
pisma przez Beneficjenta lub adnotacja poczty „nie odebrano w terminie”, „adresat się wyprowadził”, 
„adresat nieznany” itp. wywołuje skutki doręczenia. 
W przypadku wygaśnięcia zobowiązania wekslowego weksel in blanco z mojego wystawienia 
powinien być komisyjnie zniszczony przez remitenta Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, o ile w terminie 60 dni od daty wygaśnięcia zobowiązania 
wekslowego nie zgłoszę się osobiście w siedzibie remitenta Warmińsko-Mazurskiego Funduszu 
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 35 po odbiór tego 
weksla za pokwitowaniem. 

 

 ……............................................................................ 
         (czytelny podpis wystawcy weksla) 
 

 

Niniejszym poręczam solidarnie do wskazanego wyżej zobowiązania wekslowego wynikającego z 
poręczenia udzielonego Panu/i …………………… przez  Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie   
Dowodem udzielenia poręczenia jest złożony przeze mnie podpis na wekslu wystawcy jako 
poręczyciela wekslowego. W razie wypełnienia weksla przez Warmińsko-Mazurski Fundusz 
„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, należy mnie zawiadomić na równi z wystawcą. 
 
Podpis poręczyciela: 
 
 
 

      1. …………………………………….                                                                                                                
          (czytelny podpis poręczyciela)  
   
Stwierdzam własnoręczność podpisów wystawcy i poręczyciela na deklaracji wekslowej i wekslu 
 
………………………………………………………….. 
Pieczątka imienna i podpis pracownika Funduszu 
 
 



  

 

  
 

 

 

Weksel własny 

 

………………………………., dnia ………………..20….r.  Na…………………………….. 

Dnia………………………………………… zapłac…… bez protestu za ten własny weksel 

na zlecenie……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Weksel jest płatny w……………………………………………………………………………. 

 

   

 …………………………………………… 

                                                                                   …………………………………………... 

       …………………………………………… 

                                                                                   …………………………………………... 

                  (podpis wystawcy  weksla) 

 

Podpisy poręczycieli wekslowych: 

 

1. Poręczam za wystawcę 

…………………………………………… 

 …………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

2. Poręczam za wystawcę 

……………………………………………... 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 
 


