
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – złożone w trybie art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe 

W imieniu: 
Nazwa Spółki: Numer rejestracyjny (KRS): NIP: 
                  
Ulica i numer domu: Miejscowość siedziby: Kod pocztowy: 
                   
Zarejestrowany w (sąd/wydział/rejestr):        
Kapitał zakładowy:         
Spółka 
niniejszym oświadczam/y,  że dobrowolnie poddaję/poddajemy Spółkę egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego bezpośrednio na mocy niniejszego oświadczenia, na rzecz Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku Prawo bankowe 
(tekst jedn. z 2002 r., Dz.U. nr 72 poz. 665 ze zm.) i upoważniam/y Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) - Oddział w 
Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa („Bank”) do: 

• Wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty       (słownie:      ), na wypadek nie wywiązania 
się przeze mnie/przez nas z zobowiązań wynikających z tytułu Umowy Użytkowania Kart Płatniczych Charge z 
odroczonym terminem spłaty Skandinaviska Enskilda Banken AB (SA) Oddział w Polsce z dnia      pomiędzy 
Bankiem a Spółką lub Umowy dotyczącej Produktów Cash Management („Umowy”) 

• Do skapitalizowanie należności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym i naliczenia od skapitalizowanej 
należności odsetek w wysokości ustawowej zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego; oraz 

• Do wystąpienia do sadu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej w terminie trzech 
lat od daty rozwiązania drugiej z  Umów. 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się i zrozumieliśmy zapisy i skutki prawne zamieszczone w informacji poniżej. 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Miejscowość:        Data:              
Imię i Nazwisko:       Imię i Nazwisko       
       
Podpis: 
 
 

Podpis: 
 

 
Informacja: 
Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą 
wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne (art.96 ust.1 Ustawy Prawo bankowe). 
Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała 
czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności 
bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio 
z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia (art.97 ust.1 Ustawy Prawo bankowe). 
Bank występuje do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania / siedziby dłużnika z wnioskiem o nadanie bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. 
W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się 
egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z 
zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. 
Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Siedmiodniowy termin do wniesienia 
zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – 
od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (art. 795 kodeksu postępowania cywilnego). 
 


