...........................
(nazwa i adres beneficjenta)

Warszawa, .........

WZÓR
GWARANCJA HANDLOWA NR ......
Niniejsza gwarancja handlowa wystawiona została w związku z Państwa fakturą nr ........... („Faktura”), potwierdzającą zobowiązanie
....................... („Kontrahent”).
W związku z powyższym, Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz
kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony („Bank”), działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym
nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych zobowiązań stwierdzonych Fakturą, zobowiązuje się do
wypłaty na Państwa rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości:
...........................
po otrzymaniu Państwa pierwszego żądania wypłaty - złożonego na warunkach opisanych poniżej - przez stronę internetową Banku
…………… (link do strony internetowej) lub w formie pisemnej zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie zapłacił
za Fakturę.
Płatność zostanie dokonana wyłącznie na Państwa rachunek nr .............. .
W przypadku złożenia roszczenia z Gwarancji na skutek niespełnienia świadczenia przez Kontrahenta i po terminie płatności Faktury,
dla celów identyfikacyjnych, Państwa żądanie wypłaty z Gwarancji musi zawierać potwierdzenie Państwa banku, iż podpisy na żądaniu
wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w Państwa imieniu. Żądanie wypłaty z
Gwarancji nie może zostać w takim przypadku złożone wcześniej niż z upływem dnia ............................. .
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość realizacji płatności z niniejszej Gwarancji handlowej przed terminem zapłaty Faktury
przez stronę …………… (link do strony internetowej) Wypłacona w takim przypadku kwota Gwarancji zostanie wówczas pomniejszona
o prowizję z tytułu realizacji Gwarancji. Wysokość prowizji w takim przypadku zostanie wyliczona dla Gwarancji na stronie ………..
(link do strony internetowej).
Ewentualne Państwa roszczenia w ramach niniejszej Gwarancji muszą zostać złożone najpóźniej ostatniego dnia ważności Gwarancji
albo – w przypadku, gdy następować to będzie przed terminem płatności Faktury - przez stronę ………… (link do strony internetowej),
na warunkach tam wskazanych albo – gdy roszczenie będzie składane po terminie płatności Faktury i wobec niespełnienia świadczenia
przez Kontrahenta - w oryginale na adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, albo przekazane nam przez Państwa bank w formie
kluczowanego komunikatu SWIFT (adres SWIFT: RCBWPLPW).
Każda wypłata dokonana przez Bank z tytułu niniejszej Gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę zobowiązania Banku, aż do
całkowitego wykorzystania kwoty Gwarancji.
Niniejsza Gwarancja nabiera mocy w dniu jej wystawienia.
Gwarancja pozostaje ważna do dnia .................., a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank nie jest otwarty w celu
prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank jest czynny. Jednocześnie Gwarancja wygasa
automatycznie i całkowicie w przypadku:
1. dokonania przez Państwa realizacji płatności z niniejszej Gwarancji na warunkach określonych na stronie
……..… (link do strony internetowej) lub
2. dokonania pełnej płatności za Fakturę przez Kontrahenta na rachunek nr ................. z powołaniem się w szczegółach płatności
na numer Faktury i numer Gwarancji lub
3. gdyby Państwa żądanie wypłaty z Gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności Gwarancji lub
4. zwolnienia nas przez Państwa z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji, w sposób określony
w odniesieniu do żądania wypłaty.
Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Warszawa.
Niniejsza Gwarancja handlowa jest gwarancją bankową w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z
późniejszymi zmianami.
Gwarancja jest nieprzenośna.
Gwarancja została podpisana przez Pełnomocnika Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Szczegóły podpisu elektronicznego mogą Państwo zweryfikować po
kliknięciu widocznego w prawym górnym rogu przycisku „Panel Podpis”. Jedocześnie informujemy, że autentyczność gwarancji można
sprawdzić na stronie Banku ………………….. (link do strony internetowej).

Warsaw, ……….

…………………….
(name and address of the beneficiary)
DRAFT OF THE
TRADE GUARANTEE NO. ….

This trade Guarantee is issued in reference to your invoice no. ……………… (the „Invoice”) indicating the obligations of
……………………… (the „Contractor”).
In consideration of the aforesaid, Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at Kasprzaka 10/16, 01-211
Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, XII Business Division of the National Court Register under the number KRS 0000011571, with tax identification number (NIP):
526-10-08-546 and share capital of PLN 147 418 918 fully paid up („the Bank”), acting due to the order of the Contractor, hereby
irrevocably and unconditionally, irrespective of the validity and legal effects of obligations under the Invoice, undertake to pay in your
favour any amount up to the maximum amount of:
………………
upon receipt of your first written request for payment - submitted on terms and conditions described below - through ……..… (link to
the website) website or in the written form including your statement quoting that the Contractor has not paid the Invoice.
The payment under this Guarantee will be effected exclusively to your account no. ……… .
If the request under the Guarantee is submitted to the Bank after the Invoice’s due date and in respect of the fact that the Contractor
has not paid its obligations indicated in the Invoice before its due date, for the purpose of identification your request for payment must
include your bank’s confirmation that the signatures appearing therein are legally binding and complete. In such case the request
under the Guarantee could be submitted not earlier than on ..................... .
Furthermore, please be informed that the Guarantee could be also drown and consequently the payment could be made before
Invoice’s due date but solely if the request under the Guarantee is submitted through ………. (link to the website) website. In such case
the Guarantee amount shall be reduced by the Bank’s drawing fee. The amount of the fee is calculated individually for the Guarantee
on ………. (link to the website) website.
The requests, if any, under the Guarantee should reach the Bank not later than on the last day of the Guarantee’s validity, either – if
the request is submitted before the due date of the Invoice - through …….…. (link to the website) website and upon the terms and
conditions indicated therein or – if the request is submitted after the Invoice’s due date and in respect of the fact that the Contractor
has not paid its obligations indicated in the Invoice - in original to the address: 78 Grzybowska Street, 00-844 Warsaw or through
your bank by a tested SWIFT communication (SWIFT Code: RCBWPLPW).
Each payment made by the Bank in your favour under the Guarantee shall automatically reduce the amount of our commitment until
the Guarantee amount has been fully disbursed.
The Guarantee becomes effective on the day of its issuance.
The Guarantee remains valid until …………. at the latest and if the Bank is closed for business activity on that day until the next day
when the Bank operates. Furthermore the Guarantee expires automatically and fully in the case of:
1. drawing the Guarantee on conditions defined on the ………... (link to the website) website or
2. payment of the full Invoice amount by the Contractor to the account no. …………………… quoting the Invoice number and the
Guarantee number in payment’s details or
3. your request for payment has not been delivered to us within the period of validity of the Guarantee or
4. you release us from all our obligations resulting from the Guarantee in the form defined in the Guarantee with reference to request
for payment.
The Guarantee is governed by the law of the Republic of Poland and the place of jurisdiction shall be Warsaw.
The Guarantee is a bank guarantee in the meaning of the article 81 of the Banking Law Act dated August 29th, 1997
with the further amendments.
The Guarantee cannot be assigned.
The Guarantee was signed by a Representative of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. with the use of a safe electronic signature verified by a
qualified certificate. Details of the electronic signature can be verified by clicking “Signature Panel” button visible on the upper right
corner. Furthermore, please be informed that the authenticity of the guarantee can be checked on the Bank’s website: ……… (link to
the website).

