Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw w Raiffeisen Bank Polska
S.A.

Warszawa, ....................
...............................
(nazwa i adres beneficjenta)

WZÓR
GWARANCJA BANKOWA NR ..................

Niniejszą gwarancję spłaty kredytu wystawiamy w związku z następującym dokumentem („Zabezpieczony
Dokument”): ……….
Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: ..........
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu („Kredytobiorca”): .............
W związku z powyższym, my, Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisany
do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 14540,
o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400,00, o numerze NIP: 526-020-58-71,
o numerze REGON 010000854, działając na zlecenie ................., niniejszym nieodwołalnie
i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Zabezpieczonego Dokumentu, zobowiązujemy się
do wypłaty na Państwa rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości/równowartości w złotych*:
..................................
** po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że
Kredytobiorca nie wypełnił swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z Zabezpieczonym Dokumentem.
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.
Ewentualne Państwa roszczenia w ramach niniejszej gwarancji muszą być nam dostarczone najpóźniej
ostatniego dnia ważności gwarancji albo w oryginale do centrali naszego banku 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 nasz bank z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego
zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.
Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia.***
Gwarancja pozostaje ważna najpóźniej do dnia ................., a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym
centrala naszego banku nie jest otwarta w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim
dnia, w którym centrala banku jest otwarta w określonym powyżej celu.
Zobowiązania naszego banku wynikające z niniejszej gwarancji wygasają automatycznie i całkowicie
w przypadku:
1. gdy Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji,
lub
2. gdy zwolnią Państwo nasz bank z wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji przed upływem
terminu ważności, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione
do reprezentowania Państwa, przesłanego dla potrzeb identyfikacji w sposób w niniejszej gwarancji
określony w odniesieniu do żądania wypłaty, lub
3. upływu terminu ważności niniejszej gwarancji niezależnie od tego czy zwrócą Państwo naszemu bankowi
oryginał niniejszej gwarancji, lub
4. zwrócenia przez Państwa naszemu bankowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej
ważności, o ile gwarancja była opatrzona przez nasz bank podpisem własnoręcznym.
Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Warszawa.****
Gwarancja jest nieprzenośna.*****
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* niepotrzebne skreślić
**(w przypadku wystawienia gwarancji na kwotę stanowiącą równowartość w złotych, treść należy uzupełnić o następujący „przeliczonej wg
kursu średniego ..... (waluta gwarancji) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ewentualnej wypłaty z gwarancji.”

***

w przypadku wystawienia gwarancji przed podpisaniem Umowy klauzula ma postać:
„Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu podpisania przez Państwa i Kredytobiorcę Zabezpieczonego Dokumentu, przy czym kopia
podpisanego Zabezpieczonego Dokumentu winna być zaprezentowana w naszym Banku w terminie ważności Gwarancji, przed albo wraz ze
złożeniem żądania wypłaty. Jednocześnie nasz Bank zastrzega, że dokona weryfikacji przedstawionej kopii Zabezpieczonego Dokumentu
jedynie pod względem zgodności z treścią niniejszej Gwarancji, natomiast nie będzie badał jej autentyczności i zgodności ze stanem
rzeczywistym ani upoważnienia osób podpisanych pod Zabezpieczonym Dokumentem, ani prawdziwości podpisów pod nią złożonych.”
Jeśli gwarancja nabiera mocy w dniu wpływu kwoty, klauzula ma postać:
„Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wpływu kwoty w wysokości …… na rachunek numer ……, prowadzony w naszym banku, z
powołaniem się w szczegółach płatności na numer niniejszej gwarancji.”
**** w przypadku wystawienia gwarancji podlegającej Jednolitym Regułą gwarancji płatnych na żądanie, klauzula ma postać:
„Gwarancja ta podlega Jednolitym Regułom dotyczącym Gwarancji Płatnych na Żądanie – Publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej w
Paryżu nr 758, wersja 2010”.

***** w przypadku dopuszczenia cesji z gwarancji klauzula ma postać:
„Uprawnienia z niniejszej gwarancji mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, ale tylko w całości. Nasz bank powinien zostać pisemnie
poinformowany o cesji w drodze oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania cedenta i przesłanego dla
potrzeb identyfikacji w sposób w niniejszej gwarancji określony w odniesieniu do żądania wypłaty. Prawa z niniejszej gwarancji mogą być
przenoszone niezależnie od przeniesienia praw wynikających z Zabezpieczonego Dokumentu.”
Jeśli gwarancja ma być przenośna łącznie z wierzytelnością zabezpieczoną gwarancją należy wprowadzić zapis:
„Uprawnienia z niniejszej gwarancji mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, ale tylko w całości i tylko wraz z prawami wynikającymi z
Zabezpieczonego Dokumentu. Nasz bank powinien zostać pisemnie poinformowany o cesji uprawnień z gwarancji wraz z cesją praw
wynikających z Zabezpieczonego Dokumentu w drodze oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania cedenta i
przesłanego dla potrzeb identyfikacji w sposób w niniejszej gwarancji określony w odniesieniu do żądania wypłaty.”

