Załącznik nr 5 do Regulaminu
Weksel wraz z deklaracją - wzór
[miejscowosc] dnia ____ _________________ 201__ r.
DEKLARACJA WEKSLOWA
Wystawiona przez:
____________________________, z siedzibą w ________________, ul. _______________________, __ - ___ _________________, Wybierz
element.,
dalej zwana, reprezentowaną przez* / działającego osobiście*
____________________________ - Wybierz element.,*
____________________________ - Wybierz element.,*

Na rzecz:
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, działające na podstawie Ustawy o NCBR, posiadające numer REGON:
141032404 oraz numer NIP: 701-007-37-77, zwanego dalej „NCBR”;
W załączeniu ______________________________ składa do dyspozycji NCBR weksel „in blanco” z naszego
wystawienia opatrzony klauzulą „bez protestu”, do uzupełnienia zgodnie z niniejszą deklaracją
wekslową.
NCBR upowaznione jest, w terminie do dnia 31 grudnia 20___ r., do wypełnienia weksla o sumę
wekslową do wysokosci pełnego naszego zadłuzenia wynikającego z Umowy o wykonanie i
finansowanie projektu w Programie „Bloki 200+” z dnia ___ __________________________ 201__ r., łącznie
z przysługującymi opłatami, poniesionymi kosztami i odsetkami, ale nie większą niz
_________________________,00 PLN (słownie: _____________________________________________________________
złotych).
Weksel moze byc opatrzony datą płatnosci wg uznania NCBR. Wystawca będzie powiadomiony o
wypełnieniu weksla listem poleconym dostarczonym najpozniej na 7 dni przed datą płatnosci.
Weksel zostanie zwrocony Wystawcy w terminie do dnia 31 stycznia 20____ r. poprzez jego
przesłanie listem poleconym na adres Wystawy lub w siedzibie Odbiorcy.
Niniejsza deklaracja sporządzona została w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
Wystawca weksla:

___________________________________________
Powyzszą deklarację wekslową przyjmujemy
Odbiorca weksla:

___________________________________________

WEKSEL

________________________ zapłacimy bez protestu za ten weksel własny na zlecenie
(termin płatności)

Narodowego Centrum Badan i Rozwoju z siedzibą w Warszawie sumę ___________________________ zł
(słownie złotych: _________________________________________________________________________________________).
Płatny w Warszawie.
_____________, dnia ___________________ 201__ roku
[imię i nazwisko] – [funkcja]
w imieniu
[firma] z siedzibą w [miejscowosc]

[imię i nazwisko] – [funkcja]
w imieniu
[firma] z siedzibą w [miejscowosc]

Pieczęc firmowa
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UWAGA:
pieczęć
firmowa
NCBR informuje
o możliwości
zmiany treści załącznika nr 5 do Regulaminu w terminie nie
późniejszym niż 31 stycznia 2018 r.

