
LAB-BROKER

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI STANOWIĄCEJ
ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO/AKCYZOWE

WNIOSKODAWCA
REGONNazwa Adres

NIP

Telefon: Fax: PKD

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

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

Dokładny adres

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

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

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

Proponujemy prawne zabezpieczenie ewentualnych roszczeń UBEZPIECZYCIELA
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)

Dane dotyczące zabezpieczeń w tym przedmiot zabezpieczenia, opis, wartość księgowa, szacunkowa wartość rynkowa, obciążenia
prawami osób trzecich:

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

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

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

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

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

Imię i nazwisko ……….…………………………………………………………………………………… stanowisko ……………………...
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Osoba odpowiedzialna za kontakt z LAB-BROKER Sp. z o.o.

Imię i nazwisko ……….………………………………………………………… tel …………………………… fax………………………..



LAB-BROKER

GWARANCJE
rodzaj gwarancji * suma gwarancyjna [zł] okres obowiązywania

Od…………….. Do……………..
Beneficjent: nazwa i adres (jeśli inny,
niż wskazany na pierwszej stronie)

* W rubryce należy wpisać:
1) rodzaj gwarancji (celna, akcyzowa).
2) rodzaj zabezpieczenia (generalne, ryczałtowe, pojedyncze).
3) podstawę prawną (odpowiedni artykuł i nazwa ustawy).

Uwagi

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 pokrycia wszelkich wypłat, których UBEZPIECZYCIEL

byłby zmuszony dokonać w związku z gwarancją udzieloną na podstawie niniejszego wniosku.

Wnioskodawca oświadcza również, że:
 przyjmujemy do wiadomości, że niniejszy wniosek nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

miejscowość, data pieczęć firmowa pieczątki imienne osób
reprezentujących Wnioskodawcę
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