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DEKLARACJA  DO  WEKSLA  IN  BLANCO 

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

1._____________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko i nr pesel lub nazwa firmy w przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna) 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 (adres zamieszkania lub siedziby firmy) 

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

_______________________________________________________________________________________________ 
 (imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna) 

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, o zapłatę należności z tytułu dokonanej przez AB S.A. sprzedaży z odroczonym terminem płatności –  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, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)  

2. ____________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko, adres i nr pesel / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)  

3. ____________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko, adres i nr pesel / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)  

4. ____________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko, adres i nr pesel / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)  

5. ____________________________________________________________________________________________ 
 (imię i nazwisko, adres i nr pesel/ lub nazwa, adres, miejsce i 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 powstałych w 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, 
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.................................... 

  
 
 
 
 
 
Wystawca weksla:     Poręczyciele:                       Za AB S.A. : 
(podpis i PESEL)            (pieczęć firmowa i podpis) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 

AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Administrator”), jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Wystawcy 
(będącego osobą fizyczną) oraz osób działających w imieniu Wystawcy, jak również Poręczyciela (będącego osobą fizyczną) oraz osób działających w 
imieniu Poręczyciela, podane na wekslu i w deklaracji wekslowej, jak również zebrane w trakcie trwania stosunku wekslowego/stosunku poręczenia 
wekslowego. 
 
Dane osobowe Wystawcy i Poręczyciela obejmują w szczególności jego imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, dane 
prowadzonej przez niego działalności, dane majątkowe. Dane te mogą być zbierane bezpośrednio od Wystawcy/Poręczyciela lub od innych podmiotów, w 
tym z powszechnie dostępnych rejestrów i ewidencji. 
Dane osobowe osób działających w imieniu Wystawcy lub Poręczyciela obejmują w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o 
Wystawcy/Poręczycielu, w którego imieniu działają. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do nawiązania stosunku wekslowego/stosunku poręczenia wekslowego. Dane osobowe 
są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
 
Administrator przetwarza dane osobowe Wystawcy oraz Poręczyciela, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu nawiązania stosunku 
wekslowego/stosunku poręczenia wekslowego oraz realizacji postanowień deklaracji wekslowej,  
 
Dane osób działających w imieniu Wystawcy lub Poręczyciela są przetwarzane, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, w celach związanych z nawiązaniem stosunku wekslowego z Wystawcą/stosunku poręczenia wekslowego z Poręczycielem oraz realizacją 
postanowień deklaracji wekslowej podpisanej przez Wystawcę i Poręczyciela.  
 
Dane Wystawcy i Poręczyciela, jak również osób działających w ich imieniu mogą być też przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora 
przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony 
roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej lub wypełnienia przez 
Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu 
upływu terminu przedawnienia. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie stosunku wekslowego/stosunku poręczenia wekslowego, 
dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, windykacyjne.  
 
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje podmiotowi danych prawo do żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów, przysługuje podmiotowi danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest 
to uzasadnione jego szczególną sytuacją. 
 
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl”. 

 
 
 

    
 
 
……………………………………………………  …………………………………………………. 
(imię i nazwisko Wystawcy/ 
osoby działającej w imieniu Wystawcy, podpis)                                (imię i nazwisko Poręczyciela/osoby działającej w imieniu Poręczyciela,  podpis) 
 
 
    …………………………………………………. 
    (imię i nazwisko Poręczyciela/osoby działającej w imieniu Poręczyciela, podpis) 
     
 
    …………………………………………………. 
    (imię i nazwisko Poręczyciela/osoby działającej w imieniu Poręczyciela, podpis) 

 
 

    …………………………………………………. 
    (imię i nazwisko Poręczyciela/osoby działającej w imieniu Poręczyciela, podpis) 

 
 

    …………………………………………………. 
    (imię i nazwisko Poręczyciela/osoby działającej w imieniu Poręczyciela, podpis) 


