
 
 

 
 

Deklaracja wekslowa 
z poręczeniem wekslowym 
 
 

……………………………………………, dnia …………………………………………………………………… 
      (miejscowość)                           (dokładna data – miesiąc zapisany słownie) 

 
 
 

DEKLARACJA WEKSLOWA 
 
W załączeniu składam(y) do dyspozycji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółki z o.o., zwanej 
dalej WARP Sp. z o.o., weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” z mojego(naszego) wystawienia, który WARP 
Sp. z o.o. ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą  mojemu zadłużeniu z tytułu  
 
umowy o przyznaniu grantu nr …………………………………….. z dnia …………………………………1 
 
na kwotę całości lub części przyznanego grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej zgodnie z zasadami 
opisanymi w zawartej ww. Umowie o przyznanie grantu. WARP Sp. z o.o. ma prawo opatrzyć ten weksel datą 
płatności według swego uznania oraz uzupełni o inne klauzule według swego uznania zawiadamiając mnie(nas) 
listem poleconym pod niżej wskazanym adresem.  
List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.  
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym 
podobne, uznaje się za doręczone. 
 
 
 

     
(dane Grantobiorcy – podmiotu)2  (dane osób/osoby uprawnionej 

do reprezentacji Grantobiorcy3) 
 (stempel, funkcja, czytelny 

podpis osób/osoby 
uprawnionej do reprezentacji 

Grantobiorcy) 

 
 
Niniejszym poręczam za grant w wysokości ……………………………………PLN 4 powiększony o odsetki w wysokości 
określonej zgodnie z zasadami opisanymi w zawartej ww. Umowie o przyznanie grantu, przyznany: 
 
 
…………………………………………………………………… 
 (nazwisko i adres, nazwa i siedziba Grantobiorcy)5 
 

na mocy Umowy o przyznanie grantu nr …………………………………… z dnia ……………………………………6. 
 
W związku z tym na złożonym przez wystawcę(wystawców) wekslu in blanco z klauzulą „bez protestu” 

złożyłem(-am) mój podpis jako poręczyciel za wystawcę(wystawców). 

W razie wypełnienia weksla przez WARP Sp. z o.o. powinienem(powinnam) być na równo z wystawcą 
zawiadomiony(-a) pod niżej wskazanym adresem. 
 
 
 

……………………………………………………                                          ………………………………………………………………. 
       (dane poręczyciela/poręczycieli)7                                        (stempel,  czytelny podpis poręczyciela/poręczycieli) 
 

 

                                                           
1 Numer i data zawarcia Umowy o przyznanie grantu zostaną uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z 
treścią zatwierdzonego wniosku o grant oraz Umowy o przyznanie grantu. 
2 Dane Grantobiorcy zostaną uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z treścią zatwierdzonego wniosku o 

grant. 
3 Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Grantobiorcy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, zostaną 

uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z treścią zatwierdzonego wniosku o grant. 

4 Wysokość udzielonego grantu zostanie uzupełniona automatycznie przez generator wniosków zgodnie z treścią Umowy o 

przyznanie grantu i treścią zatwierdzonego wniosku o grant. 
5 Dane Grantobiorcy zostaną uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z treścią zatwierdzonego wniosku o 

grant. 
6 Numer i data zawarcia Umowy o przyznanie grantu zostaną uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z 
treścią zatwierdzonego wniosku o grant oraz Umowy o przyznanie grantu. 
7 Dane poręczyciela/poręczycieli zostaną uzupełnione automatycznie przez generator wniosków zgodnie z treścią 

zatwierdzonego wniosku o grant. 


