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Porozumienie wekslowe nr XXX/2021 
  

 

zawarte xxxxxxxxxxxxxxxx r. do umowy najmu lokalu użytkowego położonego 

w budynku przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w Bielsku-Białej zawartej 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r. pomiędzy  Miastem  Bielsko-Biała  Zakładem  

Gospodarki  Mieszkaniowej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka nr 26 zwanym dalej 

Wierzycielem, a:   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zwanym dalej Dłużnikiem.   

    

W dniu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.  pomiędzy stronami niniejszego porozumienia 

została zawarta umowa, w której w oparciu o ustawę z dnia 28.04.1936 r. Prawo 

Wekslowe (Dz. U. RP Nr 37/282) przewidziano zabezpieczenie zobowiązania 

pieniężnego ujętego w umowie przez dłużnika w postaci  weksla własnego, 

wystawionego przez dłużnika. 

W związku z tym strony ustalają co następuje: 
 

 
§ 1 

 

Dłużnik wystawi i wręczy Wierzycielowi weksel własny niezupełny, zawierający 

następującą treść : 

a) nazwę „weksel” w treści 

b) bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty 

c) oznaczenie terminu płatności „za okazaniem” 

d) oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla odpowiadającej dacie zawarcia 

porozumienia 

e) podpis wystawcy (dłużnika) złożony w dacie wystawienia weksla 
 

 
§ 2 

 
 

Wierzyciel wyraża zgodę na przyjęcie weksla i przechowanie go u siebie. 
 
 

§ 3 
 
 

Weksel, o którym mowa w § 1 będzie poręczony przez osobę wskazaną przez 

Dłużnika tj. ……………………………………………………………………………… 

zam. …….-…….…  …………………… ul. ………………………………………………..,  

PESEL: …………………………………………………………...  
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§ 4 

 

W  razie gdyby Dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania, tj. nie wpłacił Wierzycielowi 

należności wynikających z umowy, Wierzyciel będzie  uprawniony do uzupełnienia 

treści weksla we własnym zakresie w  drodze wpisania brakujących treści weksla 

wymaganych przez prawo wekslowe (art. 101) poprzez: 
 

 wpisanie sumy wekslowej cyframi i słownie w wysokości pokrywającej  całość 

roszczenia Wierzyciela z  tytułu  nie  wywiązania się dłużnika ze zobowiązań  

wynikających z umowy, w tym z tytułu odsetek za zwłokę, a także  

odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu; 

 umieszczenie w wekslu klauzuli „bez protestu”; 

 przedłożenie weksla uzupełnionego dłużnikowi do  zapłaty w terminie płatności 

określonym w treści weksla; 

 wykonanie zwrotnego poszukiwania z powodu niezapłacenia weksla. 

 

§ 5 
 
Za datę uzupełnienia weksla zgodnie z niniejszym porozumieniem będzie uważany 

dzień wysłania przez Wierzyciela do dłużnika listu  poleconego zawiadamiającego 

o takim uzupełnieniu i wzywającego Dłużnika do zapłaty sumy wekslowej w ciągu 

siedmiu dni. 

 
§ 6 

 
Wierzycielowi nie będzie przysługiwało prawo przeniesienia weksla   przez indos lub 

w formie i ze skutkiem zwykłego przelewu na zlecenie lub na rzecz osoby trzeciej.  

 

 § 7 
 

Po rozwiązaniu stosunku najmu lokalu, jeżeli wszelkie zobowiązania   Dłużnika 

wobec Wierzyciela będą uregulowane Wierzyciel zwróci  Dłużnikowi weksel bez 

uzupełnienia, na jego pisemne żądanie. 

 
 

 

 
 
      WIERZYCIEL                                                                DŁUŻNIK  

 


