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Załącznik nr 6 do Tabeli gwarancji FGP 
 

Załącznik nr 3 
  do umowy portfelowej linii gwarancyjnej nr2/PLG-FGP/2020 

  
       ....................... , dnia ............................ 

                    miejscowość 
 

         Bank Gospodarstwa Krajowego  
w Warszawie 

                 

DEKLARACJA WEKSLOWA 
do weksla własnego in blanco wystawionego przez ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................

z siedzibą/miejscem zamieszkania w .........................................................................................................................., 

na zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie ............................... zł (słownie złotych: ...........................................) 

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, która to gwarancja stanowi zabezpieczenie 

spłaty kredytu udzielonego przez .................................................................................................................................,  
                                                                                                  (nazwa i adres Banku udzielającego kredytu) 
zwany dalej „Bankiem Kredytującym”, w kwocie .................................. (słownie: .......................................)  

          (kwota i waluta kredytu) 

na podstawie umowy kredytu nr .................................................. z dnia .................................... . 

 

Ja/My niżej podpisany/na/ni w załączeniu składam/my do dyspozycji BGK weksel własny in blanco z klauzulą „bez 
protestu” z mojego/naszego wystawienia, który BGK (albo inny uprawniony podmiot) ma prawo wypełnić  
w każdym czasie na sumę odpowiadającą mojemu/naszemu zobowiązaniu z tytułu zrealizowanej gwarancji spłaty 
wyżej wymienionego kredytu udzielonego przez Bank Kredytujący wraz z odsetkami od zadłużenia 
przeterminowanego od kwoty wypłaconej gwarancji naliczanymi od dnia wypłaty kwoty z gwarancji oraz 
zobowiązaniu z tytułu opłaty prowizyjnej za udzielenie gwarancji, łącznie z kosztami i opłatami związanymi  
z dochodzonym roszczeniem z tytułu zapłaty tej gwarancji lub z tytułu opłaty prowizyjnej od gwarancji oraz weksel 
ten zaopatrzyć datą i miejscem płatności według własnego uznania, przy jednoczesnym zawiadomieniu mnie/nas 
listem poleconym, który powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:  
 
………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………… 
 
Po spłacie należności weksel zostanie ………………………………………………………….……....................................................... 

(sposób postępowania z wekslem stosowany w Banku Kredytującym po wygaśnięciu zobowiązania) 

 

                  
      ….................................................................................. 
           (czytelny/e podpis/y Wystawcy oraz pieczęć firmy) 
 

 

Tożsamość osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Wystawcy weksla została 
ustalona na podstawie: 
 

1. ….…................................................          …………………………………………………………………….. 
             (imię i nazwisko)             (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości) 
 
 
2. ……..................................................                                                 …......................................................................  

(imię i nazwisko) (nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości) 
 

 
Potwierdzam własnoręczność złożonego/ych w mojej obecności podpisu/ów Wystawcy na deklaracji i wekslu: 
 

 
…................................................................................................................. 
 (data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku Kredytującego) 
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OŚWIADCZENIE 
 
I.* Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie powyższego zobowiązania oraz wystawienie 
powyższego weksla przez mojego małżonka ….…………………..............……...……………………..., jako prawne 
zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”). 
 

….......................................................................................  ……..……………………….…….………………………..* 
(imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)                               (podpis małżonka Wystawcy) 
                     
 
II. ** W związku z udzieleniem przeze mnie/nas poręczenia za Wystawcę powyższego weksla, który 
stanowi prawne zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: 
„BGK”), poprzez złożenie na tym wekslu podpisu jako poręczyciel, oświadczam/my, iż wyrażam/y zgodę 
na treść powyższej deklaracji. W razie wypełnienia weksla przez BGK (albo inny uprawniony podmiot) 
powinienem/ powinnam/powinniśmy być na równi z Wystawcą 
zawiadomiony/zawiadomiona/zawiadomieni o tym listem poleconym, który powinien być wysłany 
przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:  
….………...............................................................................................................................………………………….. 
 
 
.........................................................................                    …..……….………….………………………………………… 
 (imię i nazwisko/nazwa, adres Poręczyciela weksla)                                                               (podpis/y Poręczyciela weksla, pieczęć firmy) 

 
 
III. **** 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie powyższego weksla przez mojego małżonka 
……………...……………………………….……….... jako prawne zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”).  
 
.........................................................................                        ……..……….……………………………………….……… 
 (imię i nazwisko/nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)                                 (podpis małżonka Poręczyciela weksla) 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym oświadczeniu będą 
przetwarzane przez BGK w celu udzielenia i realizacji gwarancji oraz zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z gwarancji jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a 
także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem 
działalności bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie RODO, prawie dostępu i 
sprostowania moich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do 
przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu BGK), a także o celach ich zbierania. 
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Zostałem/am także poinformowany/na, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie udzielenia i realizacji gwarancji, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,  
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem 
działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych 
obowiązków przez BGK; 

2) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
w rozumieniu art. 22 RODO; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) 
ani do organizacji międzynarodowych; 

4) podanie danych osobowych jest warunkiem wystawienia weksla – niepodanie tych danych skutkuje 
niemożliwością wystawienia weksla. 

 
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie RODO, prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  
z naruszeniem przepisów RODO.  
 
Zostałem/am poinformowany/na także o możliwości skontaktowania się z powołanym w BGK 
inspektorem ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z inspektorem to: iod@bgk.pl.  
Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego 
się na stronie internetowej www.bgk.pl. 
 
Zostałem/am również poinformowany/na, że na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c i ust. 4 ustawy - Prawo 
bankowe, w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków BGK związanych  
z wykonywaniem czynności bankowych, dane osobowe oraz informacje o zobowiązaniach wynikających  
z czynności bankowych mogą zostać przekazane przez BGK do: 

1) Systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP)  

z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi 

Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: bok@zbp.pl. W ZBP wyznaczony jest 

inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub 

pisemnie (Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 A);  

2) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,  
02– 679 Warszawa (dalej: BIK), które będzie  w związku z tym administratorem przekazanych 
danych osobowych. Z BIK można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub 
pisemnie. W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie. 
 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez BGK dostępne są na stronie 
internetowej https://www.bgk.pl/rodo/.  
 

….......................................................................................  ……..……………………….…….………………………..* 
(imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)                (podpis małżonka Wystawcy) 
                     
.........................................................................                        ……..……….…………………………………………*** 
 (imię i nazwisko/nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)                                 (podpis/y Poręczyciela weksla) 
 

.........................................................................                        ……..……….………………………………………**** 
 (imię i nazwisko/nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości)                                 (podpis małżonka Poręczyciela weksla) 

  

  

mailto:iod@bgk.pl
http://www.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/rodo/
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PPoottwwiieerrddzzaamm  wwłłaassnnoorręęcczznnoośśćć  ppooddppiissuu  mmaałłżżoonnkkaa  WWyyssttaawwccyy  wweekkssllaa  zzłłoożżoonneeggoo  ww  mmoojjeejj    oobbeeccnnoośśccii..**  
 
….......................................................................................................  
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku Kredytującego) 

 

PPoottwwiieerrddzzaamm  wwłłaassnnoorręęcczznnoośśćć  ppooddppiissuu    PPoorręęcczzyycciieellaa//llii  wweekkssllaa  zzłłoożżoonneeggoo  ww  mmoojjeejj  oobbeeccnnoośśccii..  ****  
 
….......................................................................................................  
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku Kredytującego) 

 

PPoottwwiieerrddzzaamm  wwłłaassnnoorręęcczznnoośśćć  ppooddppiissuu    mmaałłżżoonnkkaa  PPoorręęcczzyycciieellaa  wweekkssllaa  zzłłoożżoonneeggoo  ww  mmoojjeejj  oobbeeccnnoośśccii..  ********  
 
….......................................................................................................  
(data, czytelnie imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku Kredytującego) 

 
 
Potwierdzam/y odbiór kopii niniejszej deklaracji: 

............................................................ 
         podpis/y/ Wystawcy  
 

                                                                                              ............................................................** 

                                                                                                                                              podpis/y Poręczyciela weksla, pieczęć firmy 
 

                                                                                                  ............................................................**** 

                                                                                                                                              podpis małżonka Poręczyciela weksla 
 
 
* Obowiązuje jeśli Wystawcą weksla jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność 

majątkowa; jeśli nie dotyczy skreślić. 
** Obowiązuje jeśli występuje Poręczyciel wekslowy; jeśli nie dotyczy skreślić. 
*** Obowiązuje jeżeli Poręczycielem wekslowym jest osoba fizyczna. 
**** Dotyczy małżonka Poręczyciela wekslowego jeżeli Poręczycielem wekslowym jest osoba fizyczna, będąca w związku małżeńskim,  

w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa; jeśli nie dotyczy skreślić. 


