WZÓR NR 5

GWARANCJA BANKOWA ZAPŁATY

....................................
(pieczęć firmowa PKO BP SA)
....................................................
(miejsce i data udzielenia gwarancji)

Beneficjent: ..................................................
(nazwa / firma Beneficjenta gwarancji
i adres jego siedziby)

BANKOWA GWARANCJA ZAPŁATY NR... ...
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna została powiadomiona, że Beneficjent zawarł w dniu
........................................ kontrakt nr .................. z firmą ........................ ……………….................. (zwaną dalej "Kupującym"), na dostawę

(data zawarcia kontraktu)

(nazwa / firma Zleceniodawcy i adres jego siedziby)

.......................................................... za cenę całkowitą ........................................... (zwany dalej „Kontraktem”)

(nazwa towaru lub usługi)

(całkowita wartość kontraktu)

W związku z powyższym, my Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (kapitał
wpłacony) 1 250 000 000 zł REGON: 016298263; NIP: 525-000-77-38, (dalej zwany ’Bankiem’), działając w imieniu
Kupującego, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłaty Beneficjentowi, posiadaczowi
oryginału

tej

gwarancji,

na

jego

pierwsze

pisemne,

oryginalne

żądanie

zapłaty,

każdej

kwoty

nieprzekraczającej ..................................................................................... (słownie: ……………………………………………………………………………………)

(kwota i waluta gwarancji)
stanowiącą maksymalną kwotę niniejszej gwarancji.
Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta, wraz z kopią niezapłaconej faktury*, powinno zawierać oświadczenie
Beneficjenta, że:
+ Beneficjent dostarczył Kupującemu zamówione towary zgodnie z warunkami Kontraktu,
+ Kupujący nie wypełnił kontraktowego zobowiązania do zapłaty zgodnie z warunkami wyżej wymienionego
Kontraktu.
Zmiany warunków Kontraktu są dozwolone dopiero po uprzedniej pisemnej zgodzie Banku.*
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty Beneficjenta musi zostać zaprezentowane przez pierwszorzędny bank,
potwierdzający, że podpisy Beneficjenta zostały zweryfikowane, potwierdzone oraz że są prawomocne i wiążące dla
Beneficjenta.
Kwota niniejszej gwarancji będzie automatycznie obniżana przez kwotę każdej płatności dokonanej przez bank
zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia …………………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym

(data ważności gwarancji)
Bank nie prowadzi działalności operacyjnej, gwarancja jest ważna do następnego dnia roboczego (zwanym dalej
‘Terminem ważności’).

Każde żądanie zapłaty musi zostać zaprezentowane w naszym Banku, w biurze w Warszawie, adres: PKO BP S.A.,
Biuro Finansowania Handlu, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, Polska nie później niż w terminie ważności.

Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie w przypadku gdyby Państwa pisemne żądanie zapłaty
nie zostało dostarczone do Banku przed tym terminem, niezależnie od tego czy oryginał gwarancji zostanie zwrócony
do Banku, czy nie.
1

Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie w przypadku zwrotu jej oryginału do Banku .
1

Niniejsza gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku po :
+ upływie jej terminu ważności, lub
+ jej całkowitym wykorzystaniu, lub
+ w przypadku gdy Kupujący lub Bank zostanie zwolniony przez Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z niniejszej
gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej, pisemnej zgody Banku.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

2

3

Niniejsza gwarancja podlega Jednolitym Regułom dla Gwarancji Płatnych na Żądanie, ICC Publikacja nr 758 .

............................................
(pieczęć firmowa PKO BP SA
i podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
PKO BP SA)
* niepotrzebne skreślić
1

warunek należy usunąć w przypadku gwarancji udzielanej SWIFT-em.

2

na zlecenie Zleceniodawcy w treści gwarancji można zamieścić informację, iż gwarancja podlega prawu innego kraju niż
Polska (na przykład w sytuacji, gdy stanowią o tym warunki kontraktu zawartego przez strony).
3

Na życzenie zleceniodawcy gwarancja może podlegać innym przepisom ICC albo może tym przepisom nie podlegać w ogóle.

