
 
DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA 

 
Miejscowość …………………, dnia …………….. r. 

 
Grudzi ądzkie Por ęczenia Kredytowe Spółka z o. o. 
ul. Sienkiewicza 22 
86-300 Grudzi ądz 

 
 

Jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia wierzytelności  do wysokości ………………. zł 
 
(słownie złotych: …….………………………………………….), za zaciągnięty/ą przeze mnie w Instytucji  
 
Finansującej: …………………………………………………………………….. kredyt/pożyczkę w kwocie 
 
……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………) składam do dyspozycji  
 
„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o. o. przeze mnie wystawiony weksel własny in blanco 
z klauzulą „bez protestu”, który „Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o. o. ma prawo 
wypełnić na sumę odpowiadającą mojemu zobowiązaniu powstałym na skutek spłaty części mojego 
długu wobec Instytucji Finansującej: ………………………………………………………………………. 
oraz zaopatrzyć ten weksel datą płatności według własnego uznania, jeżeli skierowane do mnie 
wcześniej wezwanie do zwrotu świadczenia spełnionego przez Spółkę nie zostanie przeze mnie w 
terminie w całości spełnione. 

O wypełnienie weksla „Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o. o. powinna powiadomić 
mnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na podany niżej adres, przynajmniej na 
7 dni przed terminem płatności weksla. W razie nieodebrania zawiadomienia za datę zawiadomienia 
może być uznany dzień pierwszego awizowania. Wystawca weksla zobowiązuje się do informowania 
„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. o zmianie adresu do doręczeń. Korespondencja 
wysłana na ostatni znany adres rodzi skutki doręczenia. 

 
 
 

        ..........................................................................................        
                   podpis, adres i stempel wystawcy 
 

Dane wystawcy weksla: 
 

Imię i Nazwisko: …………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………. 
 
Dowód osobisty:  ………………………………….. 
 
PESEL: …………………………………………….. 
 

 
Niniejszym poręczam za zapłatę weksla wyżej określonego na dowód czego złożyłam/em swój 

podpis jako poręczyciel za wystawcę i wyrażam zgodę na wypełnienie weksla przez „Grudziądzkie 
Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. 
 

Dane por ęczyciela weksla: 
 

Imię i Nazwisko: ……………………………………….                             ..........................................................................................        
                                                                                                                            podpis poręczyciela weksla 
Adres: ………………………………………………….. 
 
Dowód osobisty: ……………………………………… 
 
PESEL: ………………………………………………… 
 

Potwierdzam własnoręczność podpisów: 
 

 

………………..………….…………………….…..……………. 

(podpis pracownika Instytucji Finansującej) 

 
 
(Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL.  
Osoba prawna: firma, adres, Nr KRS, NIP, REGON) 


