..................... , dnia ....................... r.

Beneficjent:
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA1
Zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta: ……………(nazwa, siedziba, KRS, kapitał
zakładowy, Regon, NIP Sprzedawcy)(dalej: „Zleceniodawca”), że wymagana jest gwarancja
bankowa/ubezpieczeniowa* w wysokości …………… PLN (słownie PLN: ……………) wystawiona na Waszą rzecz i zabezpieczająca należyte wypełnienie przez Zleceniodawcę
zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a Beneficjentem w dniu
………………… Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej nr ………………………
Zgodnie ze zleceniem otrzymanym od Zleceniodawcy, my …………… z siedzibą w……………
zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta …………… Wydział
…………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........ , posiadający
numer REGON …………… i NIP …………… (dalej: „Gwarant”), niniejszym nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązujemy się zapłacić Beneficjentowi kwotę nie przekraczającą kwoty:
…………… PLN
(słownie PLN: ……………)
z tytułu rozliczeń płatności wynikających z powołanej na wstępie Umowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Was pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty stwierdzającego, że
Zleceniodawca nie wywiązał się częściowo lub całkowicie ze zobowiązań wynikających
z powołanej na wstępie Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej nr ……………
zgodnie z jej postanowieniami.
Wasze pisemne żądanie zapłaty winno być podpisane przez upoważnione osoby i wskazywać
bank oraz numer rachunku, na który winien być dokonany przelew.
W celu identyfikacji żądanie należy nam przekazać osobiście w siedzibie Banku, kurierem,
przesyłką poleconą lub w formie kluczowego komunikatu SWIFT wraz z potwierdzeniem banku
Beneficjenta, że żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń wiążących dla Beneficjenta. Jeżeli w celu przekazania Państwa żądania bank ten
skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania
i potwierdzić, że oryginalny dokument został przesłany do Banku wraz z potwierdzeniem banku
Beneficjenta.2
Gwarancja jest ważna do dnia …………… r. włącznie.
Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie:
z upływem terminu ważności gwarancji, po upływie terminu ważności żadne roszczenia nie
będą rozpatrywane przez Gwaranta,
gdy świadczenia z tytułu gwarancji wypłacone przez Gwaranta osiągną kwotę gwarancji.
Gwarancja wchodzi w życie z dniem ……………r.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy, dla siedziby ENERGA-OPERATOR
SA.
……………………………………………
(podpis Gwaranta)
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Niepotrzebne skreślić.
Skreślić akapit jeśli dokumentem jest gwarancja ubezpieczeniowa.

