
Beneficjent:                                                                                                                 …..................................
Bank Pekao S.A.
............................
............................

GWARANCJA PŁATNOŚCI NR ......../.....

Jako  zabezpieczenie  zapłaty  za  nabyte  towary  ...............................  na  podstawie  umowy  ……………….
nr  ........................  z  dnia  .........................,  zwanej  dalej  Umową,  na  kwotę  ............................... 
(słownie:  ..........................................  00/100),  my,  ….......................................................................................... 
zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłacenia 
Wam każdej kwoty do wysokości 

...............................
(słownie: .................... 00/100)

na  Wasze  pierwsze  pisemne  żądanie  zapłaty,  właściwie  podpisane,  oraz  Wasze  pisemne  oświadczenie,  że 
firma ....................... nie uiściła w przepisanym terminie, tj. ....................., należności za nabyte towary ........................... 
będąc do tego zobowiązana.

W celu identyfikacji Wasze pisemne żądanie zapłaty oraz Wasze oświadczenie muszą być nam przedstawione listownie 
za pośrednictwem ................... (bank beneficjenta), który to bank powinien potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu 
zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w Waszym imieniu.
Nasza gwarancja jest ważna do dnia......................... co oznacza, iż Wasze żądanie zapłaty oraz Wasze oświadczenie 
muszą  wpłynąć  do  nas  w  tym  dniu  lub  przed  tym  dniem  i  wygasa  automatycznie  i  całkowicie
w przypadku:
1) gdyby Wasze żądanie zapłaty oraz Wasze oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji,
2)  zwolnienia nas przez  Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji,  przed  upływem terminu jej 

ważności,
3)  gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 
4)  zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności,
5) zapłaty ceny nabycia udokumentowanej nam ………………….
Kwota gwarancji ulegnie zmniejszeniu zarówno w przypadku dokonania przez Firmę częściowych spłat należności o 
kwotę tych spłat, a także w przypadku wypłat dokonywanych przez nas na Waszą rzecz o kwotę tych wypłat.
Kwota  gwarancji  ulegnie  zmniejszeniu  w  przypadku  wypłat  dokonanych  przez  nasz  Bank  na  Waszą  rzecz   
o kwotę tych wypłat.
Niniejsza  gwarancja  powinna  być  nam zwrócona  po  upływie  terminu  jej  ważności  lub  w przypadku  wygaśnięcia 
Umowy.
Niniejsza gwarancja jest nieważna w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy, jeśli zmiana ta nie została przez nas 
zaakceptowana.
Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia nam gwarancji.
Gwarancja  niniejsza  może  być  przeniesiona  łącznie  z  przeniesieniem  wierzytelności  zabezpieczonej  niniejszą 
gwarancją.

Żądanie  zapłaty,  jak  również  wszelka  korespondencja  dotycząca  niniejszej  gwarancji  powinna  być  kierowana  
na adres:

…........................................................................
…........................................................................
…........................................................................
.….........................................................


