Porozumienie WEKSLOWE
zawarte w Warszawie dnia ………………………..pomiędzy
Fundacją Fundusz Współpracy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000112576, NIP: 526-000-54-68, posiadającą nr NIP 526-000- 5468, reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Kozeka – Prezesa Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” oraz Pana
Jacka Ostrowskiego – Członka Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” zwaną dalej Remitentem lub

Wierzycielem,
a
...................................... (imię i nazwisko wystawcy, nazwa, firma wystawcy) zamieszkałym/
mającym siedzibę w............................. (miejscowość, ulica, numer domu numer mieszkania) legitymującym
się dowodem osobistym nr.................................. wydanym przez ............................... z terminem
ważności do ………………………………………......./ wpisanym do Rejestru ………….. pod
nr KRS ……… posiadającym NIP ……………zwanym dalej Wystawcą weksla lub
Dłużnikiem.
§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia Wekslowego jest sposób w jaki Remitent wypełni weksel
własny in blanco wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności
Wynikającej z umowy ........................................................................................................ (tytuł umowy)
zawartej w ............................................................ (miejscowość) dnia ............................................. (data
zwarcia umowy) pomiędzy
Remitentem a Wystawcą weksla.
§2
1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości nie większej
niż…………………która to suma wynika z umowy, o której mowa w §1, zwanej dalej: umową,
pomniejszona odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększona
o odsetki ustawowe należne w dacie płatności weksla oraz koszty związane z dochodzeniem
należności wynikającej z umowy;

2. Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty
wymagalności wierzytelności z tytułu umowy;
3. Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania)
właściwej w dniu płatności weksla;
4. Remitent w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie;
5. Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności
wierzytelności z tytułu ww. umowy.
§3
Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny in blanco
z wpisaną klauzulą „nie na zlecenie”.
§4
1. W przypadku gdy Wystawca weksla prawidłowo rozliczy wsparcie finansowe weksel zostanie
zwrócony Wystawcy.
2. W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu
umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia Remitent zwróci Wystawcy weksel,
o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia.
§5
W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Wekslowego.
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