1. Przepisy prawne dotyczące dokumentów w formie elektronicznej.
a) Kodeks cywilny
Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]
§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej
w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło
jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§
2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą,
gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się
z jego treścią.
Art. 66. [Oferta]
§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej
umowy.
§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona
w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje
wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu,
w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego
opóźnienia.
Art. 78. [Zwykła forma pisemna]
§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów
obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów,
z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli
złożonym w formie pisemnej.
b) Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
2. Określenie momentu dostarczenia gwarancji elektronicznej - który moment uznać za wiążący.
Oferta zawarcia umowy gwarancji bankowej wyrażona w elektronicznym dokumencie gwarancji wiąże Bank
od chwili dotarcia wiadomości zawierającej plik z zapisem gwarancji do serwera poczty elektronicznej
beneficjenta (art. 66 § 2 kodeksu cywilnego).
3. Przedstawienie dokumentu elektronicznego w sądzie (w przypadku sporu)
Podpis elektroniczny zamieszczony w pliku gwarancji wywołuje skutki prawne zrównane z podpisem
własnoręcznym.
Elektroniczny plik gwarancji opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód złożenia przez bank oświadczenia zawartego dokumencie
gwarancyjnym.
W przypadku zaistnienia konieczności dochodzenia praw z gwarancji przed sądem dowodem złożenia przez
bank oświadczenia zawartego w treści gwarancji jest plik zapisany na elektronicznym nośniku informacji
i dołączone do niego dane o popisie elektronicznym (np. płyta CD, pamięć przenośna).

