Wzór deklaracji do weksla in blanco
.........................., dnia ..........................
...................................................
Imię i Nazwisko / Imiona i Nazwiska1
Wystawcy/ów1 weksla (nazwa)

....................................................
Adres zamieszkania (siedziby)
Nr PESEL .....................................
Nr dow. Os ...................................
(KRS nr .....................w Sądzie...…)
REGON ........................................
NIP........................................................

………………………………………..
(Pieczątka firmy)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
REGON: 367849538
NIP: 5272818355

DEKLARACJA WEKSLOWA
Ja/my1, niżej podpisany/i1 wystawca/y1 weksla in blanco:
…….…………………………………..…….…………………………………..…….…………
…….…………………………………..…….…………………………………..…….………...,
(podać imię i nazwisko/nazwę wystawcy weksla in blanco)

działający przez:
…….…………………………………..…….…………………………………..…….…………
…….…………………………………..…….…………………………………..…….………...,
(podać imiona i nazwiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wystawcy weksla)

w załączeniu składam/y1 do dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
(zwanym dalej KOWR) weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” jako
zabezpieczenie wszystkich istniejących lub mogących powstać w przyszłości wierzytelności
przysługujących KOWR lub jego następcy prawnemu z tytułu udzielonej pomocy na podstawie
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018 r., poz.
627, z późn. zmianami) na moje/nasze1 zlecenie, na podstawie Umowy nr
……………………………… zawartej w dniu ………………………
Wierzyciel lub indosatariusz2 ma prawo wypełnić weksel in blanco w każdym czasie, na sumę
odpowiadającą kwocie udzielonej pomocy wynikającej z tytułu ww. umowy wraz z odsetkami,
prowizjami, opłatami i innymi należnościami oraz kosztami powstałymi z jakiegokolwiek
Niepotrzebne skreślić
W przypadku dochodzenia należności, zostaną one egzekwowane przez indosatariusza tj. Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
1
2

tytułu w przypadku niedotrzymania zobowiązań określonych ww. umowie, oraz we wszystkich
przypadkach, w których wierzyciel ma prawo zaspokojenia swoich wierzytelności.
Wszelkie koszty związane z wystawieniem weksla i wynikającym stąd zobowiązaniem,
w tym koszty opłaty skarbowej obciążają mnie/nas1 jako wystawcę/ów1.
Wierzyciel lub indosatariusz ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według
swego uznania, oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając mnie/nas1 o tym
listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności.
Jednocześnie zobowiązuję/my1 się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza
weksla jako pokrycie mojego/naszego1 zobowiązania wynikającego z tytułu umowy
nr .......................................... z dnia .......................r., zawartej pomiędzy mną/nami1 a KOWR.
Miejsce płatności weksla zostanie wskazane przez wierzyciela lub indosatariusza.
Jednocześnie wskazuję/my1 następujące adresy wystawcy/ów1 do doręczeń:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Jednocześnie zobowiązuję/my1 się do informowania KOWR o każdorazowej zmianie
adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i pod
ostatnio znany adres będzie uważany za skutecznie doręczony.

……..……………………………………………………
(pieczęć firmowa, własnoręczny czytelny podpis wystawcy weksla)

Stwierdzam własnoręczność podpisów wystawcy weksla złożonych w mojej obecności
…….…………………………………..…….…………………………………..…….…………
(data, imię i nazwisko pracownika KOWR)

1

Niepotrzebne skreślić

