
 
WZÓR NR 7      REGWARANCJA  BANKOWA   
 
.................................... 
(pieczęć firmowa PKO BP SA)                                           

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

                                         (miejsce i data udzielenia regwarancji) 
 

 
Gwarant: .................................................. 

                           (nazwa banku gwaranta – Beneficjenta 
 regwarancji i adres jego siedziby) 

 
 

REGWARANCJA NR ... 
 

Na wniosek ………………………………………………………………………….. (zwanego dalej "Zleceniodawcą"), na pełną i nieodwołalną  

                        (nazwa / firma Zleceniodawcy i adres jego siedziby) 

odpowiedzialność Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Bankiem") prosimy 

o wystawienie na rzecz .......................................................................... 

(nazwa / firma Beneficjenta) 

(zwanego dalej "Beneficjentem"), na podstawie niniejszej Regwarancji, Gwarancję Gwaranta z tytułu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  (określenie rodzaju gwarancji i przedmiotu zabezpieczenia w ramach gwarancji) 

na kwotę........................................ słownie:.................................................................... ........................................ 

na standardowym formularzu Gwaranta */ używając następującej treści do wystawienia Gwarancji*.  

CYTAT 

…………………………………………………. 

KONIEC CYTATU 

W związku z wystawieniem Gwarancji przez Gwaranta, my Bank z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,  

02 – 515 Warszawa, Polska, 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, działając w imieniu Zleceniodawcy, niniejszym 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłaty Gwarantowi każdej kwoty lub kwot nie przekraczających 

łącznie kwoty Regwarancji, tj. (.........................................................) (słownie: ………………………), po otrzymaniu przez Bank 

pierwszego pisemnego żądania zapłaty od Gwaranta, przesłanego do Banku komunikatem SWIFT: BPKOPLPW  

w terminie ważności niniejszej regwarancji.  

Takie żądanie zapłaty należy poprzeć pisemnym oświadczeniem Gwaranta, stwierdzającym, że Gwarant otrzymał 

żądanie zapłaty z tytułu gwarancji Gwaranta zgodnie z jej warunkami.   

Bank nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się zapłacić prowizję Gwaranta obliczoną w walucie 

Regwarancji i na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Gwaranta, przesłane w terminie ważności niniejszej Regwarancji. 

Wszelkie płatności będą dokonywane zgodnie z instrukcjami Gwaranta (instrukcjami dotyczącymi zapłaty), które 

należy przesłać testowanym komunikatem SWIFT na adres banku: BPKOPLPW. 

Gwarant może przesłać jedno lub więcej żądań zapłaty, pod warunkiem, że wszystkie żądania zostaną przesłane  

w terminie ważności niniejszej Regwarancji a kwoty wszystkich żądań łącznie nie przekraczają kwoty (.....................)  

(słownie: ..............................) stanowiącej maksymalną kwotę niniejszej Regwarancji. 

Po wystawieniu Gwarancji, Gwarant jest upoważniony do przesłania oryginału Gwarancji Beneficjentowi. 



Bank niniejszym potwierdza, że jest upoważniony na mocy prawa polskiego do żądania od Gwaranta wystawienia 

wyżej określonej gwarancji oraz do zapłaty kwot Gwarantowi w przypadku roszczenia Gwaranta*. 

Niniejsza Regwarancja wygasa 15 (piętnaście) dni po wygaśnięciu Gwarancji Gwaranta, tj. w dniu 

(...............................). 

(data ważności regwarancji) 

Odpowiedzialność Banku z tytułu niniejszej Regwarancji wygasa w przypadku: 

+ nieotrzymania roszczenia od Gwaranta w terminie ważności Regwarancji lub 

+ otrzymania od Gwaranta w okresie ważności niniejszej Regwarancji testowanego komunikatu SWIFT, 

potwierdzającego, że Bank jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Regwarancji. 

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

Niniejsza Regwarancja podlega prawu polskiemu
1
. 

Niniejsza Regwarancja podlega Jednolitym Regułom dla Gwarancji Płatnych na Żądanie, ICC Publikacja nr 758
2
.
  

Prosimy o przesłanie do Banku kopii ostatecznej wystawionej Gwarancji, na adres: PKO BP S.A., Biuro 

Finansowania Handlu, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, Polska. 

 

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

* niepotrzebne skreślić 
 
1 

na zlecenie Zleceniodawcy w treści regwarancji można zamieścić informację, iż regwarancja podlega prawu innego 
kraju niż Polska (na przykład w sytuacji, gdy stanowią o tym warunki kontraktu zawartego przez strony transakcji 
zabezpieczanej gwarancją) 
  
2
 Na życzenie zleceniodawcy gwarancja może podlegać innym przepisom ICC albo może tym przepisom nie podlegać 

w ogóle.  
 


