
POROZUMIENIE WEKSLOWE

zawarte w ……………………, dnia ……………………roku pomiędzy: 

1) ……………………………,  PESEL:  ……………………,  zamieszkałym/ą  w
………. …………………………………………,
zwanym/ą dalej „Remitentem” (albo „Wierzycielem”)1, 

a

2) ……………………………, PESEL: ……………………, zamieszkałym/ą w .
………. …………………………………………,
zwanym/ą dalej „Wystawcą weksla”,

zwani łącznie dalej również „Stronami”.

§ 1
Niniejsze  porozumienie  reguluje  sposób  w  jaki  Remitent1 wypełni  weksel  własny
niezupełny  w  chwili  wystawienia  (weksel  własny  in  blanco)  wystawiony  na
zabezpieczenie  sumy  wierzytelności  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  powstałej  w
wyniku realizacji umowy 
(należy określić łączący strony stosunek prawny - umowę)
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…,
zawartej pomiędzy Remitentem1 a Wystawcą weksla.

§ 2

W  związku  z  realizacją  umowy2 …………………………………………………
………………………………………………  pomiędzy  Remitentem  a  Wystawcą
weksla, Wystawca weksla upoważnia posiadacza weksla do: 
a)  wypełnienia weksla na kwotę odpowiadającą na dzień wypełnienia weksla wartości

wierzytelności  Remitenta  wobec  Wystawcy  weksla,  w  tym  odsetek,  kosztów
dochodzenia  roszczeń,  za  wyjątkiem  kosztów  sądowych  i  kosztów  zastępstwa
procesowego  oraz  pozostałych  zobowiązań  pieniężnych  wystawców  wobec
posiadacza weksla, a także do: 



b) wypełnienia weksla według uznania posiadacza weksla co do:
 terminu  płatności;
 miejsca  płatności  weksla  innego  niż  oznaczone  w  wekslu  miejsce

wystawienia;
 miejsca  wystawienia  weksla  innego  niż  miejscowość  podana  przy

oznaczeniu wystawców;
 daty wystawienia weksla.

c) Weksel może być indosowany.

§ 3

O zamiarze wypełnienia weksla Remitent obowiązany jest zawiadomić Wystawcę weksla
własnego in blanco na piśmie. Pismo powinno być przesłane listem poleconym.

§ 4
W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami oraz po spłaceniu całości
wierzytelności przez Wystawcę weksla na rzecz Remitenta w dniu, w którym stanie się
ona wymagalna, Remitent w terminie (…) dni zwróci Wystawcy weksla weksel,  o
którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia wekslowego.

§ 5
1. Wszelkie  zmiany  niniejszego  Porozumienia  wekslowego
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem
Wekslowym  znajdą  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  Prawa
wekslowego,
3. Wzór  weksla  in  blanco stanowi  załącznik  do  niniejszego
Porozumienia wekslowego.

           ……………………..               ………………………
            (podpis Remitenta)                                                                    (podpis Wystawcy weksla)          

Uwagi:
1) 1Remitent (wierzyciel) –  wekslobiorca tj. osoba, na której rzecz lub na której zlecenie 

ma nastąpić zapłata sumy wekslowej.

2) Podstawa  prawna:  Ustawa  z  dnia  28  kwietnia  1936  r.  Prawo  Wekslowe
(Dz.U.2016.160 t.j. z dnia 2016.02.09):

Wzór przygotowany przez: www.czerwona-skarbonka.pl

https://www.czerwona-skarbonka.pl/

