§1
Cudzia zmenka obsahuje:
1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a
vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;
2. bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;
3. meno toho, kto má platiť (zmenečníka);
4. údaj sročnosti;
5. údaj miesta, kde sa má platiť;
6. meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;
7. dátum a miesto vystavenia zmenky;
8. podpis vystaviteľa.
§2
O zmenke, v ktorej nie je údaj sročnosti, platí, že je sročná na videnie.
§3
(1) Vo zmenke sročnej na videnie alebo na určitý čas po videní môže
vystaviteľ ustanoviť zúrokovanie zmenkovej sumy. V inej zmenke platí
táto doložka za nenapísanú.
(2) Úrokovú mieru treba udať vo zmenke, ak chýba tento údaj, platí
úroková doložka za nenapísanú.
(3) Úrok sa počíta od dáta vystavenia zmenky, pokiaľ nie je určený deň
iný.
§5
Kto sa podpíše na zmenku ako zástupca osoby, za ktorú nie je
oprávnený konať, je sám zmenečne zaviazaný, a ak zaplatí, má tie isté
práva, aké by mala osoba, za ktorú podľa svojich údajov konal. To platí
aj o zástupcovi, ktorý prekročil medze svojho oprávnenia.
§6

(1) Každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť
indosamentom (rubopisom).
(2) Ak pojal vystaviteľ do zmenky slová "nie na rad" alebo inú doložku
rovnakého významu, možno previesť zmenku len vo forme a s účinkami
obyčajného postúpenia (cesie).
(3) Zmenku možno indosovať (previesť rubopisom) aj na zmenečníka,
nech prijal zmenku alebo nie, na vystaviteľa alebo na každú inú
zmenečne zaviazanú osobu. Tieto osoby môžu zmenku ďalej
indosovať.
§7
(1) Indosament treba napísať na zmenku alebo na list s ňou spojený
(prívesok). Musí ho podpísať indosant (kto zmenku rubopisom
prevádza).
(2) V indosamente nemusí byť udaný indosatár (na koho sa zmenka
rubopisom prevádza); indosament môže pozostávať aj len z podpisu
indosanta (nevyplnený indosament, blankoindosament). V poslednom
prípade musí byť indosament, aby bol platný, napísaný na rub zmenky
alebo na prívesok.
§8
(1) Ak obsahuje indosament doložku "hodnota na vybranie", "na
inkaso", "in prokúra" alebo inú doložku vyjadrujúcu len zmocnenie,
môže majiteľ vykonať všetky práva zo zmenky, môže ju však previesť
len ďalším zmocňovacím indosamentom.
(2) Osoby zmenečne zaviazané môžu v tomto prípade robiť majiteľovi
len také námietky, ktoré by mohli robiť indosantovi.
(3) Zmocnenie obsiahnuté v zmocňovacom indosamente nezaniká ani
smrťou zmocniteľa, ani stratou jeho spôsobilosti na právne úkony.
§9
(1) Ak obsahuje indosament doložku "hodnota na zabezpečenie",
"hodnota v zálohu" alebo inú doložku vyjadrujúcu založenie, môže
majiteľ vykonať všetky práva zo zmenky; jeho indosament má však len
účinok zmocňovacieho indosamentu.
(2) Osoby zmenečne zaviazané nemôžu robiť majiteľovi námietky, ktoré
sa zakladajú na ich vlastných vzťahoch k indosantovi, okrem ak majiteľ
pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

