
 
 

Zgorzelec, dnia ……….2019r. 
 

 
 

DEKLARACJA WEKSLOWA  
 

do weksla gwarancyjnego własnego in blanco złożonego przez Wielospecjalistyczny Szpital – 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 

Zgorzelec, KRS: 0000036788, REGON: 231161448, NIP: 6151706942, reprezentowany przez –

Dyrektora- Zofię Barczyk, zwanego dalej Wystawcą. 

 

W związku podpisaniem dnia ………………… r.  umowy z  ……………………………….. (zwanej 

dalej Remitentem) z siedzibą w………………………………., której przedmiotem jest 

…………………………………………………………………………………………………(zwanej dalej Umową),  

w celu zabezpieczenia wierzytelności Remitenta, składamy weksel  gwarancyjny in 

blanco. 

 W załączeniu do weksla in blanco, składamy również niniejszą deklarację 

wekslową, upoważniając Remitenta do wypełnienia weksla zgodnie z niniejszym 

porozumieniem. 

1. Remitent ma prawo wypełnić weksel do wysokości sumy aktualnego 

zadłużenia, wynikającego z Umowy wraz z odsetkami, jednak nie wyższej niż 

200% wartości kredytu, oraz opatrzyć go klauzulą „bez protestu” jedynie w 

przypadku nieuregulowania przez Wystawcę zobowiązań, wynikających z 

Umowy.  

2. W takim przypadku Remitent ma ponadto prawo opatrzyć weksel datą 

płatności wg swego uznania, zawiadamiając o tym Wystawcę listem 

poleconym, na adres wskazany w niniejszej deklaracji i wzywając jednocześnie 

do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. List ten powinien być wysłany 

najpóźniej na 14 dni przed datą płatności weksla (decyduje data stempla 

pocztowego).  

3. Miejscem płatności weksla będzie  aktualna na dzień płatności siedziba 

Remitenta.  



 
 

4. Weksel posiada następujące cechy: 

– jest wystawiony na wydrukowanym blankiecie 

– miejsce wystawienia: Zgorzelec 

– data wystawienia: …………………………….. 

– oznaczenie remitenta: ………………………….  

– dodana klauzula „nie na zlecenie” 

– brak klauzuli „bez protestu” 

– symbol waluty: „zł” 

– adnotacja o istnieniu deklaracji wekslowej na rewersie weksla 

Jest to jedyny weksel, wystawiony przez Wystawcę na rzecz Remitenta w dniu 

dzisiejszym. 

5. Weksel gwarancyjny podlega zwrotowi po uregulowaniu wszelkich należności 

Wystawcy, wynikających z Umowy z dnia ………………………………., zawartej pomiędzy 

Wystawcą a ………………………….., w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez 

Remitenta pisemnego żądania Wystawcy. Weksel podlegający zwrotowi zostanie 

przesłany pocztą listem poleconym po przekreśleniu jego awersu i wpisaniu na nim 

słowa „anulowano”, chyba że Wystawca złoży Wierzycielowi pisemne 

oświadczenie, iż odbierze weksel w siedzibie ………………………...  

 

 

     WYSTAWCA       REMITENT 


