
DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO 

I. Oświadczenie Wystawcy weksla własnego "in blanco" 
Niżej podpisany wystawca weksla własnego "in blanco” : 

1.__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania ) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            (adres zamieszkania lub siedziby firmy) 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                        (adres korespondencyjny w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania / siedziby) 
 
 
 

zwany dalej Wystawcą oświadcza, że celem zabezpieczenia roszczeń (istniejących i przyszłych) AB S.A. w stosunku do: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa i adres siedziby firmy kupującej w AB S.A.)  

 

zwaną dalej Dłużnikiem, wystawia na rzecz AB S.A. weksel własny "in blanco". 

II. Oświadczenie poręczycieli: 
Niżej podpisani poręczyciele: 

1. ___________________________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, adres i nr PESEL / lub nazwa, adres, numer rejestrowy osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej) 
 

       ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ___________________________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, adres i nr PESEL / lub nazwa, adres, numer rejestrowy osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej) 
 

       ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.   __________________________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko, adres i nr PESEL / lub nazwa, adres, numer rejestrowy osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej) 

 
        _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

4. ___________________________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, adres i nr PESEL / lub nazwa, adres, numer rejestrowy osoby prawnej oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej) 
 

       ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

oświadczają, że solidarnie z Wystawcą poręczają weksel "in blanco" i wyrażają zgodę na jego wypełnienie  przez AB S.A. zgodnie z niniejszym porozumieniem. 

 

III. Uprawnienia AB S.A. co do sposobu wypełnienia weksla "in blanco” 
W razie nie wywiązania się w terminie przez Dłużnika z obowiązku zapłaty należności wobec AB S.A.,   AB S.A. jest uprawniona do wypełnienia weksla "in blanco" 

w następujący sposób: 

� AB S.A. wpisze według swojego uznania datę i miejsce jego wystawienia oraz datę płatności,  
� AB S.A. wpisze miejsce płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicylu,  
� AB S.A. ma prawo uzupełnić weksel klauzulą „bez protestu",  
�  AB S.A. ma prawo wypełnić weksel na sumę wekslową obejmującą: 

- nie zapłacone należności wraz z przysługującymi odsetkami, 
- koszty procesowe, wynagrodzenie adwokackie, koszty komornicze w razie dochodzenia zapłaty weksla przed sądem, 
- opłatę skarbową od podniesienia kwoty weksla, jeżeli opłatę tę uiściła AB S.A. 

W razie pisemnego wezwania do wykupu wypełnionego weksla listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na wyżej wskazany adres 

zamieszkania Wystawcy, Wystawca (Poręczyciele) zapłacą kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty. Ewentualne spory strony 

poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Gospodarczy lub Cywilny. Wystawca i Poręczyciele oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wystawiony 

przez Wystawcę i uzupełniony przez AB S.A. w sposób przewidziany niniejszą deklaracją weksel „in blanco", oraz ponoszą odpowiedzialność za bezwarunkową 

zapłatę sumy pieniężnej z weksla. 

Weksel podlega zwrotowi Wystawcy, na jego żądanie, wyłącznie po uiszczeniu wszelkich należności wynikających z wyżej wymienionego tytułu, bezpośrednio do rąk 

Wystawcy lub listem poleconym wysłanym na wskazany pisemnie przez Wystawcę adres. 

 ............................... , dnia .......................................  

 

 

 

 

 

 

  
Za AB S.A. : 

(pieczęć firmowa i podpis) 

Wystawca weksla: Poręczyciele: 



str. 1 

 

…………………………………………. dnia………………. 
 
 

Deklaracja majątkowa 
 
Ja niżej podpisany, ……………………………………………………………………………..……………………….…, zamieszkały  

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….,  
(adres) 

 

numer PESEL ………………………………………, oświadczam, że posiadam na własność: 

 
 
 

1. Informacje o majątku  
Posiadane nieruchomości (stanowiące własność lub współwłasność) – rodzaj, szacunkowa 

wartość, nr księgi wieczystej, obciążenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posiadane pojazdy (stanowiące własność lub współwłasność) – marka, numer rejestracyjny, 
rok produkcji, szacunkowa wartość, obciążenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



str. 2 

 

Inne dobra materialne (np. oszczędności na rachunkach bankowych - nazwa banku, 
certyfikaty depozytowe, obligacje, bony skarbowe, akcje, przedmioty wartościowe, itd.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Oświadczam, iż nie toczą się lub nie grożą mi postępowania sądowe, administracyjne i inne 

mogące mieć wpływ na prowadzoną przeze mnie działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych 
zobowiązań finansowych. 

 
3. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim oraz pozostaję/nie pozostaję* w 

ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności 
karnej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553). 
 
         

  
 
 
 
 

          podpis 
 
 
 
 
 
   
   *) niepotrzebne skreślić 


