DEKLARACJA WEKSLOWA DO WEKSLA
z dnia ….........................................
Wystawca Weksla: ….....................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Poręczyciel Weksla: …...................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Jako wystawca weksla, w załączeniu składam do dyspozycji wierzyciela Wekslowego:
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
1. Niniejsza deklaracja wekslowa dotyczy Weksla In Blanco wystawionego jako
zabezpieczenie roszczeń wynikających z ….........................…..............................................
z dnia ….......................... zawartej/zawartych pomiędzy Wystawcą Weksla a Wierzycielem
Wekslowym
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Wystawca Weksla składa do dyspozycji Wierzyciela
Wekslowego Weksel In Blanco, który Wierzyciel Wekslowy ma prawo wypełnić w przypadku
braku wykonania swoich zobowiązań przez Wystawcę Weksla wynikających z ww ugody na
sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami i innymi kosztami.
3. Wystawca Weksla zostanie powiadomiony listem poleconym o wypełnieniu i terminie
płatności Weksla
4. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, będzie wzywało Wystawcę Weksla do wykupienia
wypełnionego Weksla w terminie nie któryszym niż 7 dni od daty wysłania wezwania.
5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zapłaty Wierzyciel Wekslowy ma prawo
skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
6. Wystawca Weksla zobowiązuje się powiadomić Wierzyciela Wekslowego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, listem poleconym, o każdej zmianie adresu pobytu. Wysłanie
przez Wierzyciela Wekslowego korespondencji na ostatni wskazany przez Wystawcę
Weksla adres pobytu uznane będzie za jej doręczenie. W przypadku braku zmian, jako
aktualny przyjmuje się adres podany w niniejszej deklaracji.
7. W terminie 30 dni od daty zapłaty przez Wystawcę Weksla wszystkich należności Weksel
wraz z niniejszą deklaracją zostanie zwrócony Wystawcy Weksla.

…...........................................................
Podpis wystawcy/wystawców weksla

Przygotował: https://www.biuraprawne.com

…...........................................................
Podpis poręczyciela/poręczycieli

WEKSEL
Wystawiony w miejscowości …..................................... w dniu (1) …...............

Na kwotę (2)…............................................... (waluta: ..........................)
Ja, (3) …........................................................................................................... deklaruję,
że w dniu (4) …........................................... zapłacę bez protestu, za ten weksel własny,
na zlecenie (5) …..............................................................................................................,
kwotę (6) …........................................................................ (waluta …..............................)
płatny w (7) …....................................................................................................................

…................................................................
Czytelny podpis wystawcy weksla/dłużnika

Objaśnienia:
1 - data wystawienia weksla
2 – kwota liczbowo oraz waluta weksla
3 – Imię i nazwisko wystawcy weksla / dłużnika
4 – data zapłaty
5 – Imię i nazwisko odbiorcy płatności / wierzyciela
6 – kwota słownie oraz waluta
7 – miejsce zapłaty (najlepiej wskazane przez odbiorcę płatności / wierzyciela)

Przygotował: https://www.biuraprawne.com

