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Załącznik nr 5 do regulaminu 

Deklaracja wekslowa 

W dniu …………………….. roku: 

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Wolności 4, 

wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000217603, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 571-16-19-647, REGON: 

519586722 i kapitale zakładowym w kwocie 6.880.000,00 PLN, kapitał wpłacony 6.880.000,00 PLN zwana dalej 

„Remitentem”, reprezentowana przez: 

………………………… – ……………………, 

oraz 

(spółka z o.o., spółka akcyjna) 

……………………………… z siedzibą: ……………………, ul. ………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w ………………, Wydział …… Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: …………, 

kapitał zakładowy: …………, NIP: …………, REGON: …………, adres poczty elektronicznej: …………, zwana dalej 

„Wystawcą”, reprezentowana przez: 

………………………… – ……………………, 

lub (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

Pan/Pani ………………………………, zam.: ……………………, ul. ………, PESEL: …………, prowadzący/prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą: ………………………………, z siedzibą: ……………………, ul. ………, na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: …………, 

REGON: …………, adres poczty elektronicznej: …………, zwany/zwana dalej „Wystawcą”, 

lub (spółka cywilna) 

1) Pan/Pani ………………………………, zam. ……………………, ul. ………, PESEL: …………, 

2) Pan/Pani ………………………………, zam. ……………………, ul. ………, PESEL: …………, 
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prowadzący/prowadzące wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………, z siedzibą: 

……………………, ul. ………, NIP: …………, REGON: …………, adres poczty elektronicznej: …………, zwani/zwane dalej łącznie 

„Wystawcą”, 

lub (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa) 

……………………………… z siedzibą: ……………………, ul. ………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w ………………, Wydział …… Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: …………, NIP: 

…………, REGON: …………, adres poczty elektronicznej: …………, zwana dalej „Wystawcą”, reprezentowana przez: 

………………………… – ……………………,  

zawarli deklarację wekslową o następującej treści: 

§ 1. 

1. W związku z zawarciem w dniu ………… r. Umowy o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy i/lub 

rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości (*) nr ……………… pomiędzy Remitentem a Wystawcą, Remitent 

i Wystawca postanowili w niniejszej deklaracji uregulować sposób zabezpieczenia roszczeń regresowych 

Remitenta wobec Wystawcy powstałych w wyniku realizacji poręczenia, a także należnego mu wynagrodzenia 

określonego w umowie o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub 

gwarancji jakości (*). W celu zabezpieczenia roszczeń regresowych Remitenta wobec Wystawcy, Wystawca 

wręcza Remitentowi weksel własny (sola) in blanco, każdy zawierający: 

1) podpis Wystawcy, 

2) klauzulę „bez protestu”. 

§ 2. 

1. Weksel może być wypełniony przez Remitenta maksymalnie do kwoty wierzytelności Remitenta wobec 

Wystawcy, wynikających z tytułów określonych w § 1 niniejszej deklaracji, powiększonych o przysługujące 

Remitentowi odsetki oraz koszty dochodzenia wyżej wymienionych wierzytelności. 

2. Weksel może być wypełniony zgodnie z postanowieniami ust. 1 w razie wystąpienia przekraczającego 7 dni 

opóźnienia Wystawcy w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z tytułów określonych w § 1 wobec 

Remitenta. 

3. Remitent jest uprawniony do opatrzenia weksla, wedle swego uznania, także datą i miejscem płatności. 

4. Weksel nie może zawierać klauzuli „nie na zlecenie” ani równoważnej. 

§ 3. 

1. O wypełnieniu weksla Remitent zobowiązany jest zawiadomić Wystawcę pod adresem wskazanym w niniejszej 

deklaracji, pismem doręczonym osobiście albo listem poleconym, określając termin płatności. 

2. Obowiązek zawiadomienia uznaje się za spełniony, jeśli list polecony zostanie wysłany najpóźniej na 7 dni przed 

datą płatności weksla. 



Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie 13-200 Działdowo, ul. Wolności 4  
tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info  
NIP 571-16-19-647,  Regon 519586722,  KRS 0000217603,  Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN 

3 

 

3. Wystawca w razie zmiany adresu podanego w niniejszej deklaracji wskaże Remitentowi nowy adres na piśmie, 

pod rygorem uznania za skutecznie doręczone wszelkich pism i zawiadomień wysłanych na dotychczasowy adres 

Wystawcy. 

§ 4. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej deklaracji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej deklaracji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy – Prawo wekslowe. 

§ 6. 

Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszą deklaracją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w ………………………………………………... 

 __________________________ __________________________ 
 Remitent Wystawca 

 
(*)

 niepotrzebne usunąć z tekstu – nie skreślać 

 

Dane osób podpisujących weksel w imieniu Wystawcy  

lub 

Dane Wystawcy/-ów weksla: 

 

1) ……………………………. 

zam. …………………………… 

nr PESEL: …………………… ___________________________ 

 

 

Dane poręczycieli weksla (jeśli dotyczy): 

 

1) …………………………….  

zam. ……………………..…… 

nr PESEL: …………………… ___________________________ 
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2) …………………………….  

zam. …………..……………… 

nr PESEL: …………………… ___________________________ 

 

 

 

Pan/Pani … oraz jego/jej małżonka/małżonek (Pani/Pan …) wyłączyli ustawową wspólność majątku dorobkowego 

obowiązującą w ich małżeństwie przed notariuszem … w Kancelarii Notarialnej z siedzibą: …, na dowód czego 

przedłożono wypis z aktu notarialnego Repertorium A nr … z dnia …. 

 

 

 

 

Potwierdzam tożsamość osób podpisujących weksel oraz deklarację wekslową:  

________________________ 


