
     

     

WZÓR NR 9     PORĘCZENIE (jęz. polski) 

 

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

(pieczęć firmowa PKO BP SA)     …………………………… …………………………………….. 

                     (miejsce i data udzielenia poręczenia) 

 
Wierzyciel (Beneficjent) :  ..................................... 
(nazwa / firma Wierzyciela (Beneficjenta)  

 poręczenia i adres jego siedziby) 
 

PORĘCZENIE NR …………………. 

1. 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; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 
000 000 zł, …… …  Oddział*/Regionalny   Oddział  Korporacyjny* w ......................... („Bank”), udziela 
niniejszym poręczenia za zobowiązania: .......................................... ................................... ............................... ................ 
.................. .......................................... .......... ................... ..................... ........................... ......................, 

(nazwa Dłużnika i adres jego siedziby) 

na rzecz ..................................... .................................. ....................................... ........................... ............... ............................. 

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

(nazwa Wierzyciela i adres jego siedziby),  

zwanego dalej Wierzycielem, z tytułu .................. ............................. ................................... 

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

(określenie zobowiązania objętego poręczeniem i jego warunków) 

 

2. Nasze poręczenie obejmuje zobowiązania określone w ust. 1 do wysokości .......... ................ 
.................................. ............ ................................ .......................... ...........* 

(określenie kwoty oraz waluty poręczenia) 

(słownie:....................... .................................................... ...................................................). 

 

3. Zmiany warunków objętego poręczeniem zobowiązania nie powodują odpowiedniego zwiększenia 
zobowiązania PKO BP SA z tytułu poręczenia, jeżeli nie towarzyszy im zmiana poręczenia. 

 

4. Niniejsze poręczenie jest terminowe i jego okres ważności upływa w dniu ............. ........................................ 

 



5. Zobowiązanie z tytułu niniejszego poręczenia zostanie wykonane niezwłocznie po wezwaniu nas przez 
Wierzyciela do wykonania zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia. 

 

6. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 musi wpłynąć do nas w formie kluczowanego 
komunikatu SWIFT (kod SWIFT: BPKOPLPW) albo w formie pisemnej na adres  …………. ……………….……… 
………….. przed upływem terminu ważności niniejszego poręczenia oraz musi zawierać pisemne 
oświadczenie Wierzyciela, iż Dłużnik ..................................... ........................... .................................... ............................. 

(nazwa Dłużnika) 

nie wypełnił swoich zobowiązań wobec Wierzyciela opisanych powyżej w ust. 1. 
 

7. W celu identyfikacji podpisów złożonych pod Państwa wezwaniem do zapłaty, wezwanie to musi być 
przedstawione Bankowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Wierzyciela oraz musi 
zawierać oświadczenie tego banku stwierdzające, że podpisy złożone na wezwaniu do zapłaty należą 
do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wierzyciela. 

 

8. Wierzyciel ma obowiązek powiadomić Bank o każdym przypadku opóźnienia Dłużnika w spełnieniu 
zabezpieczonego niniejszym poręczeniem świadczenia, jak również o każdej wpłacie Dłużnika 
dokonanej po wystosowaniu wezwania do zapłaty, o którym mowa w pkt. 5.  
 

9. Po upływie terminu ważności niniejszego poręczenia, jak również po spełnieniu zabezpieczonego 
poręczeniem zobowiązania przez Dłużnika, zobowiązanie Banku z tytułu niniejszego poręczenia 
wygasa, nawet jeśli dokument poręczenia nie zostanie nam zwrócony. 

 

10. W przypadku, gdy po upływie terminu ważności niniejszego poręczenia wpłynie do nas jakiekolwiek 
wezwanie do zapłaty z tytułu niniejszego poręczenia, nie będzie ono przez nas zaakceptowane  
i zrealizowane. 

 

11. Niniejsze poręczenie nie może być przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody 
Banku. 
 

 

 

 

……............................................................................................... 

(Pieczęć firmowa, pieczęcie funkcyjne i podpisy 

pracowników) 


