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Szanowny Kliencie,
W celu ułatwienia wzajemnych transakcji oferujemy kilka form płatności za zakupiony w naszej firmie towar:





płatność gotówką
płatność kartą
przelew przed odbiorem towaru
płatność z odroczonym terminem.

Pierwsze trzy formy płatności są dostępne bez żadnych dodatkowych formalności, jednak płatność z
odroczonym terminem rządzi się nieco innymi zasadami i dlatego tutaj wymagane są dodatkowe dokumenty,
które pozwalają obu stronom zapewnić bezpieczeństwo transakcji.
W przypadku płatności z odroczonym terminem wymagamy złożenia wypełnionego „wniosku kredytowego”,
który jest do pobrania z naszej strony internetowej, a następnie po przedłożeniu podstawowych dokumentów
firmy, podpisujemy umowę kredytową i wymagamy złożenia podpisanego weksla in blanco.
Weksel jest zabezpieczeniem udzielanego przez nas kredytu, to znaczy naszym zabezpieczeniem w
przypadku płatności przelewem z odroczonym terminem. Ponieważ na dzień wystawienia weksla nie wiemy
jaka kwota będzie zaległa, dlatego wymagamy wystawienia weksla in blanco, który daje możliwość
uzupełnienia wysokości należności według stanu ze wskazanego dnia.
Weksel in blanco jest uzupełniony deklaracją wekslową, gdzie w sposób jasny określa się sposób jego
wypełnienia przez firmę Meditronik (wierzyciela), w przeciwnym razie dłużnik może w toku procesu
podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem i to sąd wówczas decyduje o
przyjęciu zarzutu i konieczności dalszego prowadzenia procesu w celu wyjaśnienia zarzutu.
Deklaracja wekslowa określa, że firma Meditronik Sp. z o.o. ma prawo wypełnić weksel tylko na sumę
odpowiadającą zadłużeniu danej firmy z tytułu nieuregulowanych i podpisanych faktur łącznie z
ustawowymi odsetkami i kosztami sądowymi.
Główną zaletą weksla in blanco jest przyspieszenie egzekucji zabezpieczonej wierzytelności; z reguły na
jego podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym a to oznacza, że nakaz zapłaty z
weksla staje się natychmiast wykonalny po tym, jak dłużnik w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego
nakazu z sądu nie dokona płatności na rzecz wierzyciela.
Zwracamy uwagę, że weksel in blanco służy nam jedynie do zabezpieczenia udzielanego kredytu,
znacznie przyśpiesza wydanie nakazu zapłaty, omijając wielomiesięczne oczekiwania na termin
rozprawy sądowej.
Jesteśmy firmą rzetelną, działamy na rynku od ponad 30 lat i tylko kilka razy zdarzyło się nam
zrealizować posiadany weksel in blanco, ale zawsze z zachowaniem obowiązującego prawa. Nigdy nie
było sytuacji gdzie dłużnik podniósłby zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem.
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Dlatego zwracamy uwagę, że nie należy obawiać się tego dokumentu. Zanim zdecydujemy się na użycie
przekazanego weksla, w przypadku występowania zaległych płatności wielokrotnie kontaktujemy się z
dłużnikiem i przypominamy o zaległości, negocjujemy kolejne terminy spłat i wciąż staramy się podtrzymać
współpracę.
Weksel in blanco posłużył nam sporadycznie w egzekucji należności jedynie w skrajnych przypadkach.
Jako firma handlowa my również musimy dbać o płynność naszych finansów, ale jednocześnie jesteśmy
zobowiązani do działania zgodnego z prawem i oczywiście ostateczną decyzję o słuszności egzekucji
weksla podejmuje Sąd.
Warto też wspomnieć, że sam druk weksla i deklaracji wekslowej jest zupełnie bezpłatny, nie ma również
potrzeby potwierdzania notarialnego czy umieszczania znaczków skarbowych; wszystkie potrzebne
dokumenty dostarczamy Państwu pocztą e-mail, po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby upoważnione
zgodnie z KRS, odsyłacie Państwo dokumenty pocztą tradycyjną.
W załączeniu wszystkie wymagane dokumenty wydrukowane dla przykładu.

…..............................................
Wojciech Pondo
Za zarząd
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