DEKLARACJA WEKSLOWA
do weksla in blanco na zlecenie
Działając w imieniu …………………………………………………………………………... z siedzibą
w ……….…………….. …………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez …………………………………………………………………………………………
pod numerem KRS …………………………, NIP …………………………, kapitał zakładowy:
…………………………. zł, REGON ……………………, zwanej dalej Wystawcą, w załączeniu
składamy do dyspozycji:
Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100

Tarnów,

wpisaną

do

rejestru

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411,
REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.488.917.050,00 zł, zwaną dalej Wierzycielem,

jeden weksel własny in blanco na zlecenie z naszego wystawienia, który w przypadkach
określonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych Nr ………, zwanej dalej
Umową Dystrybucji, zawartej w dniu …………., pomiędzy Wierzycielem i Wystawcą:
Wierzyciel ma prawo wypełnić załączony weksel in blanco do kwoty odpowiadającej wszelkim jego
roszczeniom, wynikającym z Umowy Dystrybucji, wraz z odsetkami, kosztami dochodzenia
należności i opłatą skarbową, przy czym łączna kwota nie może być wyższa niż ………………… zł.
(słownie: ………………………………./100).
Wierzyciel ma prawo wypełnić załączony weksel in blanco, po bezskutecznym upływie
dodatkowego 14 (czternasto) - dniowego terminu wyznaczonego Wystawcy na uregulowanie
wszelkich należności wynikających z Umowy Dystrybucji, następującymi elementami:
- datą płatności według swego uznania,
- klauzulą „bez protestu”,
- sumą wekslową obejmującą niezapłacone należności wraz z odsetkami i należnościami
ubocznymi oraz opłatą skarbową w kwocie, jaką uiścił Wierzyciel.
Wierzyciel będzie uprawniony do oznaczenia siebie jako remitenta.
Wierzyciel zawiadomi Wystawcę o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym, na co
najmniej 14 dni przed terminem płatności weksla.
Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po uiszczeniu wszelkich należności objętych wekslem,
bezpośrednio do rąk Wystawcy lub listem poleconym. Weksel podlega ponadto zwrotowi
w terminie 60 dni od dnia rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy Dystrybucji, pod
warunkiem zaspokojenia w tym okresie wszelkich roszczeń Wierzyciela z tytułu Umowy
Dystrybucji.
Weksel będzie płatny w Warszawie
……………………………………………………..
Data, pieczęć i podpis wystawcy weksla
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