Oświadczenie,w którym wystawcą weksla
jest spółka jawna lub komandytowa lub z
oo lub akcyjna

OŚWIADCZENIE DO WEKSLA GWARANCYJNEGO IN BLANCO
....................................... dnia ...................................................
My niżej podpisani członkowie Zarządu / prokurenci:
w osobach :
1. .....................................................................................................................................
NIP.......................................................................
2. .....................................................................................................................................
NIP.......................................................................
3. .....................................................................................................................................
NIP........................................................................
(jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy oświadczenie wekslowe składają podmioty wymienione w
rejestrze handlowym w rubryce „reprezentacja”, jeżeli zarząd jest jednoosobowy oświadczenie
składa jedyny członek zarządu. Jeżeli brak jest odpisu z rejestru oświadczenie podpisują co
najmniej dwaj członkowie Zarządu lub członek zarządu i prokurent .)
reprezentując wystawcę weksla gwarancyjnego in blanco tj.:
..........................................................................................................................................
oświadczamy, że weksel ten może być wypełniony uzupełniająco przez jego każdoczesnego
Posiadacza na sumę wekslową składającą się :
z kwoty odpowiadającej wartości nie zapłaconych należności z tytułu zakupionych towarów, a
także
z kwoty skapitalizowanych odsetek umownych w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki w
zapłacie ww. należności, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin
płatności na fakturach, potwierdzających zawarcie umów sprzedaży, do dnia oznaczonego w
wezwaniu jako termin wykupienia weksla oraz
z kwoty kosztów wezwań do zapłaty, kosztów związanych z wezwaniem do wykupienia weksla,
kosztów procesowych wynikających z postępowań sądowych toczących się wobec podmiotów
zobowiązanych wekslowo, a w szczególności wpisu i kosztów zastępstwa procesowego.
Przy czym w przypadku nie wykupienia weksla lub nie dokonania zapłaty w/w sumy wekslowej
w terminie wskazanym w wezwaniu do wykupienia weksla na rachunek bankowy wskazany przez
Posiadacza weksla, Posiadacz weksla uprawniony będzie do naliczania od sumy wekslowej,
ustalonej w/w sposób, umownych odsetek w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki.
Wypełniony, zgodnie z niniejszym oświadczeniem, weksel jego posiadacz będzie uprawniony
przedstawić Wystawcy do zapłaty w siedzibie Posiadacza weksla, a jego Wystawca i Poręczyciele
zobowiązują się zapłacić zobowiązanie wekslowe bez protestu. W przypadku nie zapłacenia przez
Wystawcę lub Poręczyciela sumy wekslowej Posiadaczowi weksla przysługiwać będzie prawo
wytoczenia powództwa przeciwko Wystawcy lub/i Poręczycielom.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszego oświadczenia do weksla in blanco
rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania
każdoczesnego Posiadacza weksla.

Wystawca weksla :

czytelne podpisy

Adres siedziby Spółki: 50 - 541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 4A lokal 7
NIP: 895-150-75-76
Regon: 931068052
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164789
Kapitał zakładowy: 1.015.200,00 PLN; kapitał wpłacony: 1.015.200,00 PLN

Małżonek osoby reprezentującej wystawcę weksla:
Niniejszym wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka w treści wskazanej
w niniejszym oświadczeniu do weksla gwarancyjnego in blanco

Poręczyciele
W przypadku wątpliwości co do prawidłowej reprezentacji spółki (brak odpisu z rejestru )
jej wspólnicy winni złożyć swój podpis jako poręczyciele za dług wekslowy

Małżonek poręczyciela do weksla:
Niniejszym wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka w treści wskazanej
w niniejszym oświadczeniu do weksla gwarancyjnego in blanco

Przyjmujący oświadczenie

Adres siedziby Spółki: 50 - 541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 4A lokal 7
NIP: 895-150-75-76
Regon: 931068052
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164789
Kapitał zakładowy: 1.015.200,00 PLN; kapitał wpłacony: 1.015.200,00 PLN

