Załącznik nr ……do Umowy …. nr ………..
z dnia……..

dla części I-XIII
Poznań, dnia .........................
…………………………………….
/nazwa banku/
DEKLARACJA WEKSLOWA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO
Deklaracja wypełnienia 1 (słownie: jednego) weksla in blanco wystawionego przez
Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, REGON 631257822, NIP
2090001440, które reprezentuje:
Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
przy kontrasygnacie
Barbary Sajnaj – Skarbnika Miasta Poznania
W załączeniu składamy do dyspozycji ........................ /nazwa banku/ weksel własny
„in blanco” z naszego wystawienia na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu nr
................ z dnia………. w kwocie ………(słownie złotych:………) zawartej z
……………… /nazwa banku/.
Bank ma prawo w każdym czasie w wypadku niedotrzymania terminu płatności kapitału kredytu i/lub
odsetek wynikających z ww. Umowy, wypełnić ten weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu
Wystawcy wobec ..................................................... /nazwa banku/ z tego tytułu łącznie z odsetkami
oraz weksel ten opatrzyć klauzulą zapłaty „bez protestu” i datą płatności według swego uznania,
zawiadamiając Wystawcę listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru na wyżej
wskazany adres najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
Jednocześnie zobowiązujemy się do pisemnego informowania................................................. /nazwa
banku/ o zmianie adresu oraz przyjmujemy do wiadomości, że wezwanie do zapłaty
z weksla wysłane przez ..................................................... /nazwa banku/ na ostatnio podany adres,
dwukrotnie awizowane przez urząd pocztowy i nie podjęte w terminie, uważa się za doręczone.
Jako miejsce płatności weksla wskazujemy ............................. /nazwa banku/. Weksel będzie płatny
przelewem na konto ............................................ Numer rachunku bankowego zostanie wskazany
również w wezwaniu do zapłaty.
Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności zostanie
pisemnie wezwany do odebrania weksla. W przypadku nieodebrania weksla we wskazanym w
wezwaniu terminie, Wystawca weksla wyraża zgodę na komisyjne zniszczenie weksla. Bank
zobowiązany jest do przekazania Wystawcy weksla protokołu zniszczenia weksla.

…………………………………….……
Stempel i podpis osoby kontrasygnującej

……………………………………
Stempel i podpis wystawcy weksla

Własnoręczność podpisu wystawcy weksla potwierdzam ……………………………….
(imię, nazwisko i podpis pracownika Banku)

