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Oświadczenie, w którym wystawcą weksla 
jest osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą    

 
OŚWIADCZENIE DO WEKSLA GWARANCYJNEGO IN BLANCO 

 
....................................... dnia ................................................... 
 
Ja niżej podpisany (-a)  : 
 
.......................................................................................................................................... 
NIP ....................................................................... 
 
zam. ................................................................. i prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą :  
 
.......................................................................................................................................... 
 
 z siedzibą ........................................................................................................................... 
 
zaciągam zobowiązanie wekslowe w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (art. 479 
(1) § 1 KPC ) i   
oświadczam, że weksel ten może być wypełniony uzupełniająco przez  jego każdoczesnego 
Posiadacza na sumę wekslową składającą się  :  
-  z kwoty odpowiadającej wartości nie zapłaconych należności z tytułu zakupionych towarów, a 

także  
- z kwoty skapitalizowanych odsetek umownych w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie ww. należności, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin 
płatności na fakturach, potwierdzających zawarcie umów sprzedaży, do dnia oznaczonego w 
wezwaniu jako termin wykupienia weksla oraz  

- z kwoty kosztów wezwań do zapłaty, kosztów związanych z wezwaniem do wykupienia weksla, 
kosztów procesowych wynikających z postępowań sądowych toczących się wobec podmiotów 
zobowiązanych wekslowo, a w szczególności wpisu i kosztów zastępstwa procesowego.   
Przy czym w przypadku nie wkupienia weksla lub nie dokonania zapłaty w/w sumy wekslowej w 

terminie wskazanym w wezwaniu do wykupienia weksla na rachunek bankowy wskazany przez 
Posiadacza weksla, Posiadacz weksla uprawniony będzie do naliczania od sumy wekslowej, 
ustalonej w/w sposób, umownych odsetek w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki. 

Wypełniony, zgodnie z niniejszym oświadczeniem, weksel jego posiadacz będzie uprawniony 
przedstawić Wystawcy do zapłaty w  siedzibie Posiadacza weksla, a jego Wystawca i Poręczyciele 
zobowiązują się zapłacić zobowiązanie wekslowe bez protestu. W przypadku nie zapłacenia przez 
Wystawcę lub Poręczyciela sumy wekslowej Posiadaczowi weksla przysługiwać będzie prawo 
wytoczenia powództwa przeciwko Wystawcy lub/i Poręczycielom. 
 Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszego oświadczenia do weksla in blanco 
rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania 
każdoczesnego Posiadacza weksla. 
 
 
 
Wystawca weksla : 
 
 
 
 
czytelne podpisy  
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Małżonek wystawcy weksla: 
Niniejszym wyrażam zgodę  na zaciągnięcie zobowiązania przez  współmałżonka w treści wskazanej  
w  niniejszym  oświadczeniu do weksla gwarancyjnego in blanco 
 
 
 
 
Poręczyciele: 
 
 
       
 
 
Małżonek poręczyciela weksla: 
Niniejszym wyrażam zgodę  na zaciągnięcie zobowiązania przez  współmałżonka w treści wskazanej 
w niniejszym oświadczeniu do weksla gwarancyjnego in blanco 

 
 
 
 

Przyjmujący oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


