PORĘCZENIE WEKSLOWE

Łódź, dn. ………………………
Dane poręczyciela.

Ja,

niżej

podpisany/-a

…………………………………………………………………1,

zamieszkały/-a:

…………………………………………………………..…………..………………………………………….…………….., legitymujący/-a
się dowodem osobistym nr …………………………………….., PESEL ………….………………………….. (dalej
„Poręczyciel”), jako poręczyciel weksla z poręczeniem wekslowym (aval) z klauzulą „bez protestu”
Dane
uczestnika
projektu.

wystawionego przez ……………………………………………………………..………….., PESEL: …………………………………,
NIP: …………………………………………… (dalej „Wystawca Weksla”) na rzecz Instytut Nauk SpołecznoEkonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Łodzi,
adres: ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź, KRS: 0000465438 (dalej „INSE”), niniejszym: (I) poręczam
solidarnie za zobowiązania Wystawcy Weksla wynikające z realizacji określonej deklaracji wekslowej,
a zawartej pomiędzy INSE a Wystawcą Weksla, (II) w związku z tym składam swój podpis jako
poręczyciel solidarny za Wystawcę Weksla na przedmiotowym wekslu, (III) zgodę na poręczenie
wyraził mój współmałżonek/współmałżonka, zgodnie z oświadczeniem poniżej, a (IV) w związku z
tym wyrażam zgodę na wypełnienie tego weksla przez INSE, na zasadach określonych w treści
zabezpieczenia w postaci ww. weksla wraz z deklaracją wekslową.
INSE zobowiązuje się zawiadomić Poręczyciela o wypełnieniu weksla listem poleconym
wysłanym

na

7

dni

przed

terminem

płatności

weksla

na

adres:

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło przedstawienie
weksla do zapłaty. W razie nieodebrania zawiadomienia za datę doręczenia zawiadomienia uważa się
dzień pierwszego awizowania. Zobowiązuje się również do informowania INSE o każdorazowej
zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany
adres będzie uważany za skutecznie doręczony.

Czytelny podpis
poręczyciela i PESEL.
..........................................................................................

UWAGA! PREFEROWANY PODPIS POŚWIADCZONY NOTARIALNE.
1

W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNOŚĆ OSOBISTEGO PODPISU W BIURZE PROJEKTU.

Dane poręczyciela.
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czytelny podpis, PESEL

Strona

Adres
poręczyciela
.

najpóźniej

Dane współmałżonka/-i poręczyciela.
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………….…………..2 zamieszkały/-a:
…………………………………………………………….…………………………………………..………………….., legitymujący/-a się
dowodem osobistym nr ……………………………………….……….., PESEL ………………………………..………….………..,
wyrażam zgodę na poręczenie przez moją współmałżonkę/mojego współmałżonka weksla z
poręczeniem wekslowym (aval) z klauzulą „bez protestu” opisanego w niniejszej deklaracji,
wystawionego przez ……………………………………………………………………………….………...
Imię i nazwisko uczestnika projektu.

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

Czytelny podpis współmałżonka/-i
poręczyciela i PESEL.

czytelny podpis, PESEL

UWAGA! PREFEROWANY PODPIS POŚWIADCZONY NOTARIALNE.
W PRZECIWNYM WYPADKU KONIECZNOŚĆ OSOBISTEGO PODPISU W BIURZE PROJEKTU.

2

Strona

2

W przypadku poręczyciela, który nie pozostaje w związku małżeńskim, poręczyciel
ODRĘCZNIE powinien zamieścić na str. 2 informację: „Oświadczam, iż na dzień
wystawienia niniejszego poręczenia, nie pozostaję w związku małżeńskim oraz nie
posiadam zawartych umów majątkowych małżeńskich” wraz z czytelnym
podpisem i nr PESEL.

Dane współmałżonka poręczyciela.
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