Załącznik nr 9

miejscowość ………….… data…………….

……………………………………………………..
……………………………………………………..
..…………………………………………………..
(nazwa i adres wnioskodawcy)

WNIOSEK
W związku z rozliczeniem i zakończeniem umowy nr ………………………………..………
zawartej w dniu ……………………….., zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot / zniszczenie*
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie wykonania
ww. umowy.

1.

Wybieram następującą opcję zwrotu dokumentu**:Odbiór osobisty w Ministerstwie
Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości przez wystawcę lub osobę
do tego upoważnioną:
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nr dowodu osobistego
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nr dowodu osobistego

2.

Przesyłka kurierska na adres:
…………………………………………………………………………………………..…….

Jednocześnie oświadczam, że:
- w przypadku wyboru opcji nr 2 - zwrotu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, zgadzam
się na ewentualne ryzyko związane z przesyłaniem dokumentów oraz oświadczam,
iż Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości nie będzie
ponosiło odpowiedzialności za ewentualną szkodę z tym związaną.

- w przypadku wyboru opcji nr 1 - odbioru osobistego, zobowiązuję się dokonać go w terminie
nie późniejszym niż 21 dni od daty wysłania niniejszego oświadczenia. Po upływie tego
terminu wyrażam zgodę na zniszczenie weksla wraz z deklaracją wekslową.
Będąc świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 286 § 1 kodeksu karnego
oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania:
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(nazwa, adres, NIP i REGON wnioskodawcy zgodnie z aktualnym rejestrem / ewidencją
lub udzielonym pełnomocnictwem).

…………………………………………..
(czytelny podpis z pieczątką)
* niepotrzebne skreślić
** uzupełnić w przypadku wniosku o zwrot weksla

Akceptuję zwrot weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową za pośrednictwem przesyłki
kurierskiej.

……..………………………………………………
(podpis Dysponenta Funduszu)

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że weksel może być anulowany i odesłany/zniszczony jedynie
w przypadku braku jakichkolwiek zaległości związanych z umową, której wykonanie
zabezpieczone zostało wekslem.
Wniosek o zwrot / zniszczenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową należy przesłać
do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do 6 miesięcy od otrzymania informacji
o rozliczeniu dotacji, po tym terminie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie
automatycznie zniszczony przez pracowników DFS.

