
 

„Czas na działanie! Czas na własną firmę! – II edycja” 

 

Wzór 

DEKLARACJA DO WEKSLA „IN BLANCO” 

 
I. OŚWIADCZENIE WYSTAWCY WEKSLA WŁASNEGO „IN BLANCO”: 

Niżej podpisany 

wystawca weksla własnego „in blanco”: ................................................... 

PESEL, dowód osobisty: ........................... 

............................................................... 

Adres zamieszkania: ............................................................................................... 

Adres korespondencyjny w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania:  

............................................................................................................................. 

............................ 

zwany dalej  

Wystawcą: 

 

oświadczam że składam do dyspozycji Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J.i Lubelski 

Ośrodek Samopomocy, weksel „in blanco”, celem zabezpieczenia swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy nr ..................................... na otrzymanie wsparcia finansowego oraz 

wsparcia pomostowego”, które mają na celu dofinansowanie do zakładanej działalności 

gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę! 

–II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.06.00-06-

0004/17.Jednocześnie upoważniam wymienionych:  

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J.i Lubelski Ośrodek Samopomocy,  

do: 

1.wypełnienia weksla w razie złamania prze zemnie postanowień zawartej Umowy na sumę 

kwoty wierzytelności głównej wraz z odsetkami i innymi kosztami na dzień przedstawienia 

weksla do zapłaty przez wpisanie na  

wekslu według własnego uznania: 

-daty i miejsca wystawienia, 

-daty i miejsca płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicyliatu, 

-uzupełnienia weksla klauzulą „bez protestu”, nazwy i siedziby remitenta, 

-sumy wekslowej obejmującej nie zapłacone należności wraz z przysługującymi  

odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, koszty procesowe w razie dochodzenia zapłaty 

weksla przed sądem, opłaty skarbowe od podniesienia kwoty weksla, jeżeli opłatę tę uiścił:  

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J.i Lubelski Ośrodek Samopomocy. 

 

2.opatrzyć weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie o tym 

każdorazowo listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej 7 dni przed 

terminem płatności do Wystawcy i Poręczyciela wekslowego. 

 

Lublin, dnia.................................. 

 

Wystawca weksla: ...........................................  

 

 



 

„Czas na działanie! Czas na własną firmę! – II edycja” 

Załącznik do Deklaracji–współmałżonkowie.  

Załącznik do deklaracji wekslowej Pani/Pana………….., z dnia ................................ 

-oświadczenie woli współmałżonka (zgodnie z prawem wekslowym) 

 

 

 

Wypełnia współmałżonek Wystawcy weksla: 

 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy na 

otrzymanie wsparcia finansowego oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 

nr .................zawartej dnia....................... r wobec Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski S.J. i 

Lubelski Ośrodek Samopomocy 

i zabezpieczenie jego płatności wekslem „in blanco” przez moją 

współmałżonkę/współmałżonka i oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję (w załączeniu 

dokument o rozdzielności majątkowej)* we wspólności majątkowej małżeńskiej z moją 

współmałżonką/współmałżonkiem: 

 

Imię i Nazwisko wystawcy weksla........................................................ 

Dowód Osobisty Seria/Nr.........................................................................  

Podpis................................................................... 

Data .................................................... 

 

Imię i Nazwisko współmałżonka.............................................................. 

Dowód Osobisty Seria/Nr ........................................................................  

Podpis................................................................... 

Data.................................................. 

.................... 

 

 

 

 

Brak wypełnienia -oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim –Wystawca weksla  

/podpis.......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Data i podpis pracownika, który sprawdził tożsamość w/w osób i w obecności, którego 

złożono w/w podpisy 
 


