Załącznik nr 7

DEKLARACJA WEKSLOWA

zawarta w Łomży w dniu …................... r. pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11,
18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321,
REGON 450665024, reprezentowanym przez:
…………………..............................…… – …………..............................................…….
zwanym dalej „Remitentem”
a
………………………………………………………………………………………………………..
z

siedzibą

w

……………………………………………………………………………………..

wpisanym do ewidencji

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………. NIP

……….., REGON …………………….,
reprezentowanym przez:
…………………………………………-…………………………………………..
zwaną w treści Umowy “ Wystawcą weksla “
o następującej treści:
§1
Przedmiotem deklaracji jest sposób, w jaki Remitent wypełni weksel własny in blanco wystawiony na
zabezpieczenie sumy

wierzytelności wynikających z umowy zawartej w Łomży

dnia

……………….pomiędzy Remitentem, a Wystawcą weksla dotyczącej dzierżawy pomieszczeń z
przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
§2
1. Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego z ww. umowy
,pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania oraz powiększonego
o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla.
2. Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności
wierzytelności z tytułu ww. umowy, Szpital ma prawo uzupełnić weksel brakującymi elementami,

w tym klauzulą „bez protestu”, zawiadamiając Wystawcę weksla o tym listem poleconym pod
wskazany adres. List ten powinien być wystawiony przynajmniej na 7(siedem) dni przed terminem
płatności weksla.
3. Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby 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
1. Wystawca weksla oświadcza, że oddał do dyspozycji Remitenta weksel własny in blanco.
2. Wystawca weksla zobowiązuje się do informowania Szpitala o każdorazowej zmianie swojego
adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i pod ostatnio znany
adres będzie uważany za skutecznie doręczony.
§4
W przypadku gdy wystawca weksla spłaci Remitentowi całą sumę wierzytelności z tytułu umowy
, o której mowa w § 1 niniejszej deklaracji, Remitent zwróci Wystawcy weksel, o którym mowa w
§ 1 niniejszej deklaracji.
§ 5
Weksel może być opatrzony klauzulą „bez protestu”
§6
Deklaracja wekslowa opiewa na sumę ………………zł ,słownie ……………..zł
§7
W sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Wekslowego

Remitent

Wystawca weksla

WEKSEL WŁASNY „IN BLANCO”

Łomża, ………………………..

W imieniu ………………………………. oświadczam, że zapłacę „bez protestu” na zlecenie Szpitala
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
w dniu …………. za ten weksel własny sumę …………………………..
(słownie…………………………) Płatny w Łomży.

Wystawca weksla
…………………………..

