
 

............................................ 
(miejscowość i data wystawienia) 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie 
ul. Senatorska 18 
00-950 Warszawa 
 

 

DEKLARACJA DO WEKSLA  IN  BLANCO 

 
Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ............................ udzielonego 
mi/nam/……………………………..* na mocy umowy kredytowej z dnia ................................. Nr 
......................... w wysokości ............................................ja/my*/ 
….............................................................................................................................. 

(Imię i nazwisko, adres oraz PESEL wystawcy/ów* weksla/li)  
w załączeniu składam/y do dyspozycji mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej 
Bankiem, ..................................... (słownie: ....................................................) 
(liczba weksli) 
weksel/le* in blanco z mojego/naszego* wystawienia, który/e Bank ma prawo wypełnić na 
sumę należnego Bankowi kapitału, odsetek i kosztów1, w każdym czasie w wypadku 
uchybienia terminom zapłaty zawartym w umowie kredytowej nr ...................... z dnia 
........................., a także gdy służyć będzie Bankowi prawo zaspokojenia wierzytelności 
przed nadejściem wyżej wskazanych terminów.  
Bank ma prawo opatrzyć ten weksel / te weksle* datą płatności według swego uznania oraz 
klauzulą „bez protestu” zawiadamiając mnie/nas* listem poleconym. List ten powinien być 
wysłany na wskazany wyżej adres przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności. 
Jednocześnie zobowiązuję/emy* się do informowania Banku o zmianie adresu.  
 
Jednocześnie zobowiązuję/emy* się zapłacić sumę wekslową bez protestu na żądanie 
posiadacza weksla/i*, jako pokrycie długu wobec Banku, wynikającego z Umowy kredytowej 
nr ........... z dnia ..............  
Jako miejsce płatności wskazujemy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 
Wyrażam/y*/ zgodę, aby w przypadku niewykorzystania weksla przez Bank: 
1) przed zwróceniem mi/nam*/ został on pozbawiony mocy prawnej poprzez jego 

przekreślenie, 
2) w razie nieodebrania go przeze mnie/nas*/ w ciągu ................ po spłacie Kredytu został 

przez Bank zniszczony komisyjnie. 
 

 
1. ............................................... . 
(imię, nazwisko i podpis wystawcy weksla/li) 

2........................................................... 
 (imię, nazwisko i podpis wystawcy weksla/li ) 

 
Niniejszym wyrażam/my* zgodę na treść powyższej deklaracji i poręczam/my* solidarnie i 
osobiście za wszystkie zobowiązania istniejące i mogące powstać w przyszłości z tytułu 
kredytu udzielonego Umową Kredytową nr ................. z dnia ....................... .  
W związku z tym, na złożonym przez wystawcę/ów* weksla/li złożyłem/śmy* mój/nasze*  
podpis/y* jako solidarny/i*  poręczyciel/le*  za wystawcę. 
W przypadku wypełnienia weksla/li* przez Bank powinienem/powinniśmy* być na równi z 
wystawcą/ami* weksla/li* zawiadomiony/eni* o płatności na siedem dni przed upływem 
terminu płatności. 

                                                           
1 zapis o kosztach usunąć dla osób fizycznych (konsumentów) 



 

Jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Banku o zmianie adresu. Akceptujemy, że 
za datę doręczenia listu Banku uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki 
poleconej, niedoręczonej, wysłanej  pod ostatni znany Bankowi adres. 
 
................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, podpis, pełny adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL poręczyciela) **  

 
................................................................................................................................ 
(Imię , nazwisko , pełny adres zamieszkania, numer dowodu osobistego ,PESELi podpis poręczyciela) 

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na poręczenie wekslowe mojej/mojego żony/męża** 
 
.............................................................................. 

(imię, nazwisko i podpis współmałżonka poręczyciela) 
 

 
_____________________________________________ 
podpis i data - potwierdzenie pracownika Banku/umocowanego 
przedstawiciela Banku * sprawdzenia tożsamości składających podpisy 
oraz wydania deklaracji wekslowej  

 
 

*) niepotrzebne skreślić / usunąć  
  
**) wypełnić w przypadku gdy wystawca weksla pozostaje  w związku małżeńskim i między małżonkami nie ma 

rozdzielności majątkowej  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


