
 
     

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

(miejscowość) 

         
„Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z. o.o. 
ul. Toruńska 148 lok. B07 
87-800 Włocławek 

 

                 
DEKLARACJA WEKSLOWA 

 
do weksla własnego in blanco wystawionego przez ....................................................................                                                            

(imię i nazwisko, nazwa  Wystawcy)
 

z siedzibą/miejscem zamieszkania w ..........................................................................................,  
       

(adres Wystawcy) 

na zabezpieczenie prawne poręczenia w wysokości ………………………………………….……......... zł 
(słownie złotych: ........................................................................................................................... ) 
udzielonego przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., zwaną dalej „KPK”, które to 
poręczenie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki* udzielonego/j* przez: 

……………………………………………............................................................................................., 
(nazwa  Banku) 

zwanego dalej „Bankiem”, w kwocie ....................................................................................... zł                                                                                     
(słownie złotych  ..…………………………………………………………………………..……………….….) 
na podstawie umowy kredytu/pożyczki* nr .......................... z dnia ............................................. . 
 
Ja/My niżej podpisany/ni w załączeniu składam/my do dyspozycji „KPK” weksel własny in blanco z 
klauzulą „bez protestu” z mojego/naszego wystawienia, który „KPK” ma prawo wypełnić w każdym 
czasie na sumę odpowiadającą mojemu/naszemu zobowiązaniu wobec „KPK” z tytułu poręczenia 
wyżej wymienionego kredytu/pożyczki* udzielonego przez Bank oraz weksel ten opatrzyć datą 
płatności według własnego uznania, jeżeli skierowane do mnie/nas wezwanie do zwrotu świadczenia 
spełnionego przez „KPK” nie zostanie przeze mnie/nas wykonane w całości w określonym terminie.    
O wypełnieniu weksla „KPK” powinien zawiadomić mnie/nas listem poleconym wysłanym przynajmniej 
na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 Weksel zostanie zwrócony po spłacie należności  ………………………………………………….……… 
        

(sposób zwrotu weksla) 

 
 
 

…..................................................................
 

       (czytelny podpis/y Wystawcy oraz pieczęć firmy) 

 

Tożsamość osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla 

została ustalona na podstawie: 

 
……..........................................  …………………………………………………………….….. 
                    

(imię i nazwisko)                (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL) 

 
…….........................................            …..............................................................................  
                        (imię i nazwisko)                                            (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL) 

 

Potwierdzam własnoręczność złożonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy weksla 

na deklaracji i wekslu: 

 

…...................................................................................................................................... 
        

(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku) 

 



I.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie wyżej określonego zobowiązania oraz 
wystawienie wyżej określonego weksla przez mojego  małżonka ….……………………...……...…….. 
jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez „KPK”.  
 
 
….......................................................................................  ……..……….…………….. 
    (imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości)                                                                 (podpis małżonka Wystawcy) 

 
II.* Niniejszym poręczam/y solidarnie za wszystkie zobowiązania: 
....................................................................................................................................................... 
    

(imię, nazwisko/nazwa, adres Wystawcy)   

legitymującego się dokumentem tożsamości ...............................................................................*, 
                  

(nazwa i numer dokumentu tożsamości)  

zarejestrowanego w ................................................... pod numerem ........................................*, 
z tytułu poręczenia udzielonego przez „KPK” jako zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki*, 
udzielonego przez: 
 .......................................................................................................................................................... 

                        
(nazwa Banku) 

w kwocie .............................. zł (słownie złotych………………………………………..……………….….)                                                                    
na podstawie umowy kredytu/pożyczki* nr .......................... z dnia ............................................... 
na dowód czego złożyłem/liśmy na wekslu mój/nasz podpis jako poręczyciel za Wystawcę. 
Jednocześnie wyrażam/y zgodę na treść powyższej deklaracji. W razie wypełnienia weksla przez 
„KPK” powinienem/niśmy być na równi z Wystawcą zawiadomiony/mieni o tym listem poleconym, 
który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na 
adres:….……...............................................................................................................................

 

 

 

 

........................................................................  ………………………………………… 
            (imię i nazwisko/nazwa, adres Poręczyciela weksla)     (podpis/y Poręczyciela weksla, pieczęć firmy)

 
 
III. * Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie wyżej określonego weksla przez mojego  
małżonka ……………...……………….... jako prawne zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez 
„KPK”. 

 
 
….......................................................................................  ……..…..…….…………….. 
 (imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)   (podpis małżonka Poręczyciela weksla) 

 

Potwierdzam własnoręczność podpisu/ów małżonka Wystawcy weksla/Poręczyciela weksla/małżonka 

Poręczyciela weksla* złożonego/ych w mojej obecności.  

 

Tożsamość osób poręczających weksel została ustalona na podstawie *:  

 
…................................................   ………………………………………………….... 
             

(imię i nazwisko)      (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL) 

 

…..................................................   …...............................................................  
(imię i nazwisko)                                                                       (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL) 

 
 

...….........................................................................................................................................  
               (data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku) 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

 


