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WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

nr wniosku………………………

WNIOSKODAWCA
REGONNazwa Adres

NIP

Telefon: Fax: PKD

Wnioskujemy o udzielenie za nas gwarancji na następujących warunkach:
I. BENEFICJENT
Nazwa

Osoba, z którą należy się kontaktować (imię, nazwisko, telefon)

Dokładny adres

Ulica .......................................................……………. Nr ...............….

Miejscowość ...........................................…………… Kod ............….

Telefon ................................. …………..Fax .................................…..

Dotychczasowa współpraca z Beneficjentem
Od kiedy współpracuje z
Beneficjentem

…………………………

Wartość zrealizowanych
kontraktów w roku
poprzednim [zł]

Wartość zrealizowanych
kontraktów w roku
bieżącym [zł]

Aktualnie ustanowione
(czynne) zabezpieczenia
(rodzaj, suma, data
ustanowienia wygaśnięcia)

Jeżeli gwarancja dotyczy
umowy/kontraktu w
trakcie realizacji, prosimy
podać dotychczasową
formę zabezpieczenia

Charakter współpracy:

stała

sporadyczna

II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ GWARANCJI
Rodzaj gwarancji (właściwą zaznaczyć) Suma gwarancyjna [zł] Okres obowiązywania

gwarancji
gwarancja przetargowa (wadialna)

od………………………………..do…..………….………………
gwarancja zwrotu zaliczki

od………………………………..do…..………………….………
gwarancja dobrego/należytego wykonania

od…………………….………….do.……………………..………
gwarancja właściwego usunięcia wad

od…………………………….….do.…….……….………………
gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

od…………………….………….do….………….……….………
gwarancja kaucyjna

od………….…………………….do….….……….………………
gwarancja kwot zatrzymanych

od………….…………………….do…..………….………………

inne/jakie …………………………….. od……….……………………….do…………….….….…………

BEZWARUNKOWA WARUNKOWA ODWOŁALNA NIEODWOŁALNA

Klauzule warunkowe, uzgodnione z Beneficjentem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie upoważniamy Ubezpieczyciela do uzgadniania z Beneficjentem innych klauzul w treści gwarancji: □ tak □ nie
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III. PRZEDMIOT GWARANCJI

Data zawarcia
umowy/kontraktu

Numer
umowy/kontraktu

Przedmiot kontraktu
(rodzaj zobowiązania)

Wartość
kontraktu [zł]

Warunki płatnicze
(zadatek, zaliczka,
odroczenia płatności
w dniach oraz inne)

Końcowa data realizacji
kontraktu

(data obowiązywania)

Jeśli Wnioskodawca będzie korzystał z usług podwykonawców prosimy podać dodatkowo:

Nazwa podwykonawcy/poddostawcy
Udział prac podwykonawcy/poddostawcy

(% wartości kontraktu)
Zabezpieczenie roszczeń wnioskodawcy

wymagane od podwykonawcy/poddostawcy

Jeśli wniosek dotyczy gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych, która będzie zabezpieczać umowę przewidującą transakcje
cykliczne – prosimy podać dodatkowo:

Minimalna wartość
jednej dostawy [zł]

Maksymalna wartość
jednej dostawy [zł]

Częstotliwość
dostaw

Aktualna wartość zobowiązań w stosunku
do Beneficjenta z tytułu dostaw towarów
i usług [zł]

Uwagi

IV.PRZEDMIOT GWARANCJI PRZETARGOWEJ
Rodzaj przetargu: na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych inny przetarg

Data i miejsce
ogłoszenia o

przetargu
Przedmiot przetargu

Przewidywane formy
zabezpieczenia należytego
wykonania określone w
SIWP**

Okres realizacji umowy/kontraktu
wg oferty wnioskodawcy

Wartość kontraktu (wg oferty
wnioskodawcy) [zł]

** SIWP – Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargowych
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V. ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ UBEZPIECZYCIELA PROPONOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

Formy zabezpieczeń:

UBEZPIECZYCIEL zastrzega sobie prawo do:
 wglądu do oryginałów dokumentów Wnioskodawcy,
 żądania dokumentów i informacji dodatkowych oraz potwierdzenia dokumentów i informacji przekazywanych,
 kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji potrzebnych, według oceny Ubezpieczyciela do podjęcia decyzji w sprawie
udzielenia gwarancji.
Przekazywane przez Wnioskodawcę informacje służą Ubezpieczycielowi wyłącznie do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową.
Niniejszym oświadczamy, iż informacje i okoliczności podane przez nas w niniejszym wniosku oraz załączone dokumenty są prawdziwe, według naszej

najlepszej wiedzy i przekonania, oraz że za wszelkie skutki prawne, jakie mogłyby wyniknąć w związku z wydaniem gwarancji ubezpieczeniowej,

ponosimy pełną odpowiedzialność wobec Ubezpieczyciela i zobowiązujemy się do zapłaty na rzecz Ubezpieczyciela wszelkich kwot wypłaconych

przez Ubezpieczyciela wraz z kosztami i odsetkami, w przypadku realizacji gwarancji udzielonej na podstawie niniejszego wniosku.

Niniejszy wniosek nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Ponadto Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki nie posiadający osobowości prawnej lub osoba fizyczna
reprezentująca Wnioskodawcę) oświadcza:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ubezpieczyciela podanych przeze mnie danych osobowych, w celu i zakresie zgodnym z obszarem
działalności statutowej Ubezpieczyciela.

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów promocyjnych i reklamowych Ubezpieczyciela oraz podmiotów z nim współdziałających.*
* skreślić w przypadku braku zgody
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczenie o przetwarzaniu danych dotyczy wyłącznie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926).

miejscowość, data pieczęć firmowa pieczątki imienne osób
reprezentujących Wnioskodawcę
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weksel własny in blanco przewłaszczenie

poręczenie wekslowe (czyje) zestaw rejestrowy na

poręczenie cywilne (czyje) zestaw zwykły na

przelew (cesja) wierzytelności (jakich) hipoteka na nieruchomości (jakiej)

cesja wierzytelności polisy (jakiej) gwarancja, poręczenie banku (jakiego)

dobrowolne poddanie się egzekucji pełnomocnictwo do rachunku bankowego

blokada rachunku bankowego inne (jakie)

Osoby umocowane do zaciągania zobowiązań, które będą podpisywać umowę o udzielenie gwarancji

Imię i nazwisko ……….…………………………………………………………………………………… stanowisko ……………………...

Imię i nazwisko ……….…………………………………………………………………………………… stanowisko ……………………...


