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REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 

PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA 

VIENNA INSURANCE GROUP 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group udziela gwarancji 

ubezpieczeniowych oraz zawiera umowy ubezpieczeń finansowych w oparciu o Kodeks cywilny  

i Ustawę z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.  

Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami). 

2. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się: 

a) InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna VIenna Insurance Group 

b) Zobowiązany – przedsiębiorca na wniosek którego InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 

Group udziela gwarancji, 

c) Beneficjent gwarancji – podmiot na rzecz którego InterRisk TU S.A. Vienna Insurance 

Group udzielił gwarancji, 

d) okres ważności gwarancji – okres czasu w którym może wystąpić zdarzenie będące 

podstawą do żądania wypłaty z tytułu gwarancji i w którym Beneficjent gwarancji może 

wystąpić z takim żądaniem. 

3. Niniejszy regulamin dotyczy następujących rodzajów gwarancji udzielanych przez InterRisk  

TU S.A. Vienna Insurance Group: 

a) zapłaty długu celnego, 

b) zapłaty wadium, 

c) zwrotu zaliczki, 

d) należytego wykonania kontraktu, 

e) należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, 

f) usunięcia wad i usterek, 

g) wspólnej procedury tranzytowej (WPT), 

h) innych, wynikających z postanowień ust. 1. 

4. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela gwarancji wyłącznie na wniosek 

przedsiębiorców, który stanowi badanie ich wymagań i potrzeb w zakresie gwarancji. 

 

§2 

 

1. Przedmiotem gwarancji są zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy 

Zobowiązanym a Beneficjentem, jak również zobowiązania, których źródłem są inne akty prawne 

określone zarówno w umowie o udzielenie gwarancji, jaki w gwarancji.  

2. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group może, w uzasadnionych przypadkach, wydać promesę 

udzielenia gwarancji także przed dniem zawarcia umowy, z której wynika zobowiązanie będące 

przedmiotem gwarancji, z zastrzeżeniem warunków wydania gwarancji w treści promesy. 

3. Zobowiązanie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z tytułu udzielenia gwarancji może 

mieć charakter wyłącznie zobowiązania pieniężnego. 

 

§3 

 

1. Podstawowym warunkiem udzielenia gwarancji przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

jest zdolność Zobowiązanego, występującego z wnioskiem o udzielenie gwarancji, do wypełnienia 

zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, w terminach i w sposób wynikających z umowy 

objętej gwarancją. 

2. Ocena zdolności, o której mowa w ust.1 dokonywana jest przez InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group wraz z badaniami wymagań i potrzeb Zobowiązanego. 
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3. Posiadanie przez Zobowiązanego zdolności, o której mowa w ust.1, nie powoduje dla InterRisk 

TU S.A. Vienna Insurance Group obowiązku udzielenia gwarancji lub promesy. 

4. Odmowa udzielenia gwarancji nie wymaga uzasadnienia. 

 

 

Wniosek o udzielenie gwarancji 

§4 

 

1. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group podejmuje decyzję o udzieleniu gwarancji  

po otrzymaniu od Zobowiązanego kompletnego pisemnego wniosku na formularzu InterRisk  

TU S.A. Vienna Insurance Group wraz ze wszystkimi wymaganymi przez niego dokumentami, 

który umożliwia zbadanie wymagań i potrzeb Zobowiązanego. 

2. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji oraz dołączone do niego dokumenty powinny 

zawierać informacje o: 

a) uprawnieniach i obowiązkach, jakie mają wynikać z gwarancji, 

b) sytuacji Zobowiązanego - jego sytuacji prawnej, majątkowej i finansowej, 

c) wysokości i rodzaju obciążających Zobowiązanego zobowiązań, 

d) Beneficjencie gwarancji, 

e) zobowiązaniu będącym przedmiotem gwarancji, 

f) kwocie i walucie gwarancji, 

g) proponowanym okresie ważności gwarancji, 

h) proponowanym harmonogramie realizacji przedsięwzięcia, z którym związana jest gwarancja 

- o ile nie jest to zbędne ze względu na charakter gwarancji, 

i) proponowanej formie zabezpieczenia gwarancji, 

j) innych okolicznościach, przewidzianych we wniosku, istotnych dla oceny zobowiązania 

będącego przedmiotem gwarancji i ryzyka związanego z jej udzieleniem. 

3. Do wniosku o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji należy dołączyć umowę lub inny 

dokument, z którego wynika zobowiązanie mające być przedmiotem gwarancji a także dokumenty 

i informacje niezbędne dla dokonania oceny zdolności Zobowiązanego do wykonania 

zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust.1. 

4. Wniosek o zawarcie umowy generalnej o udzielanie gwarancji oraz dołączone do niego 

dokumenty powinny zawierać informacje o: 

a) sytuacji Zobowiązanego - jego sytuacji prawnej, majątkowej i finansowej, 

b) wysokości i rodzaju obciążających Zobowiązanego zobowiązań, 

c) rodzajach gwarancji, 

d) proponowanych maksymalnych kwotach gwarancji (limitach gwarancyjnych), 

e) proponowanej formie zabezpieczenia umowy generalnej, 

f) innych okolicznościach, przewidzianych we wniosku, istotnych dla oceny ryzyka związanego 

z zawarciem umowy generalnej. 

5. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group może zwrócić się do Zobowiązanego o przedłożenie 

dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o udzielenie gwarancji oraz 

dodatkowych informacji i dokumentów, które uzna za konieczne do analizy wniosku. 

6. Wszelkie dokumenty dołączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub za zgodą 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w formie kopii potwierdzonych za zgodność przez 

osobę upoważnioną przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

7. W przypadku złożenia przez Zobowiązanego niekompletnego wniosku, lub nie przekazania 

dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 5, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o udzielenie gwarancji lub wydania gwarancji 

bez merytorycznego rozpatrzenia tego wniosku. 

 

§5 

 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group nie jest obowiązane do zwrotu jakichkolwiek kosztów 

poniesionych przez Zobowiązanego oraz inne osoby trzecie w związku z wystąpieniem do InterRisk 

TU S.A. Vienna Insurance Group z wnioskiem o udzielenie gwarancji, czy badaniem wymagań  

i potrzeb Zobowiązanego. 
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§6 

 

1. W przypadku odmowy zawarcia umowy o udzielenie gwarancji / umowy generalnej o udzielanie 

gwarancji lub cofnięcia wniosku o jej zawarcie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wydaje 

dokumenty złożone przez Zobowiązanego wraz z wnioskiem, na jego pisemne żądanie. 

2. W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust.1, InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group wskazuje Zobowiązanemu termin do ich odbioru a po bezskutecznym upływie 

tego terminu może dokonać ich zniszczenia.  

 

 

Umowa o udzielenie gwarancji 

§7 

  

Przed udzieleniem i wydaniem gwarancji InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie 

wniosku i po zbadaniu wymagań i potrzeb Zobowiązanego zawiera z Zobowiązanym umowę  

o udzielenie gwarancji / umowę generalną o udzielanie gwarancji zgodnie z wymaganiami  

i potrzebami Zobowiązanego w zakresie ochrony gwarancyjnej. 

 

§8 

 

1. Umowa o udzielenie gwarancji określa: 

a) Beneficjenta gwarancji, 

b) kwotę i walutę gwarancji, 

c) okres ważności gwarancji, 

d) warunki i tryb wypłaty z gwarancji, 

e) zobowiązanie będące przedmiotem gwarancji oraz umowę lub inny akt prawny, z której ono 

wynika 

f) wysokość składki z tytułu udzielenia gwarancji oraz termin jej płatności, 

g) zabezpieczenie gwarancji, 

h) inne zobowiązania Zobowiązanego wynikające ze specyfiki zobowiązania będącego 

przedmiotem gwarancji, 

i) warunki i sposób wydania gwarancji Beneficjentowi. 

2. Umowa generalna o udzielanie gwarancji określa: 

a) rodzaje udzielanych gwarancji , 

b) maksymalne kwoty gwarancji (limity gwarancyjne), 

c) warunki i tryb wypłaty z gwarancji, 

d) wysokość składki z tytułu udzielania gwarancji oraz termin jej płatności, 

e) zabezpieczenie roszczeń zwrotnych, 

f) inne zobowiązania Zobowiązanego, 

g) warunki i sposób wydania gwarancji Beneficjentowi. 

 

§9 

 

Umowa o udzielenie gwarancji / umowa generalna o udzielanie gwarancji oraz aneksy do niej 

zawierane są wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Gwarancja 

§10 

 

Gwarancja udzielana przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group określa: 

a) Beneficjenta gwarancji, 

b) Zobowiązanego, 

c) zobowiązanie będące przedmiotem gwarancji oraz umowę lub inny akt prawny, z którego ono 

wynika, 
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d) kwotę i walutę gwarancji, 

e) okres ważności gwarancji, 

f) warunki i tryb wypłaty z gwarancji, 

g) zakres odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, 

h) ewentualne inne warunki gwarancji, wynikające ze specyfiki zobowiązania będącego 

przedmiotem gwarancji. 

 

§11 

 

1. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wydaje gwarancję Zobowiązanemu po spełnieniu przez 

niego warunków określonych w umowie o udzielenie gwarancji / umowie generalnej o udzielanie 

gwarancji, a w szczególności zapłacie składki i ustanowieniu zabezpieczeń gwarancji, określonych 

w przedmiotowej umowie. 

2. Zobowiązany przedkłada gwarancję jej Beneficjentowi. 

 

§12 

 

Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4 , InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group może odmówić 

wydania gwarancji w szczególności w przypadku: 

1. niespełnienia przez Zobowiązanego warunków określonych w umowie o udzielenie gwarancji / 

umowie generalnej o udzielanie gwarancji, 

2. pogorszenia sytuacji prawnej lub finansowej Zobowiązanego, 

3. obniżenia wartości zabezpieczenia, 

4. zakłóceń w realizacji zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

5. dokonania wypłaty z tytułu innej gwarancji udzielonej Zobowiązanemu lub zgłoszenia roszczenia 

z innej gwarancji, 

6. gdyby informacje podane przez Zobowiązanego we wniosku o udzielenie gwarancji  

lub załączonych do niego dokumentach okazały się nieprawdziwe lub w istotnej części niepełne, 

7. wzrostu ryzyka wydania gwarancji z innych przyczyn.  

 

§13 

 

Zobowiązany na  kopii gwarancji potwierdza pisemnie jej otrzymanie jeżeli odbiera ją osobiście  

lub przez osobę upoważnioną. 

 

 

Składka z tytułu udzielenia gwarancji 

§14 

 

Z tytułu udzielenia gwarancji Zobowiązany uiszcza InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

składkę ubezpieczeniową. 

 

 

§15 

 

Wysokość, termin i sposób płatności składki ubezpieczeniowej określa umowa o udzielenie gwarancji 

/ umowa generalna o udzielanie gwarancji. 

 

 

Zabezpieczenie gwarancji 

§16 

 

1. Na zabezpieczenie gwarancji przyjmowane są wszelkie prawne formy zabezpieczania 

wierzytelności pieniężnych, przy czym wartość proponowanych zabezpieczeń musi być 

odpowiednia do wysokości kwoty udzielanej gwarancji / przyznanego limitu gwarancyjnego  

w ramach umowy generalnej o udzielanie gwarancji. 
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2. Ocena wartości proponowanych zabezpieczeń jest dokonywana przez InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group 

 

§17 

 

Koszty ustanowienia zabezpieczeń, oraz ich zwolnienia ponosi Zobowiązany. 

 

§18 

 

Zobowiązany zobowiązuje się na żądanie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group do zwiększenia 

zabezpieczenia przed wydaniem gwarancji i w okresie jej ważności w następujących przypadkach: 

a) w razie niekorzystnej zmiany statusu prawnego lub pogorszenia się sytuacji finansowej 

Zobowiązanego, 

b) obniżenia wartości dotychczasowego zabezpieczenia, 

c) zakłóceń w realizacji zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

d) gdy podane przez Zobowiązanego InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group informacje 

okazały się nieprawdziwe lub w istotnej części niepełne, 

e) w razie dokonania wypłaty z tytułu gwarancji. 

 

 

Wypłata z tytułu gwarancji 

§19 

 

Wypłata z tytułu gwarancji dokonywana jest przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na 

podstawie żądania wypłaty złożonego przez Beneficjenta gwarancji w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w terminie i na warunkach, określonych w gwarancji. 

 

§20 

 

Wypłata z gwarancji jest dokonywana na rachunek Beneficjenta gwarancji wskazany w żądaniu 

wypłaty w terminie do 30  dni od dnia otrzymania przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

pisemnego żądania wypłaty od Beneficjenta gwarancji, chyba że gwarancja stanowi inaczej. 

 

§21 

 

1. W przypadku dokonania wypłaty z gwarancji Zobowiązany obowiązany jest zwrócić InterRisk  

TU S.A. Vienna Insurance Group wypłaconą kwotę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wezwania do zapłaty.  

2. Zobowiązany zwróci InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwotę wypłaconą 

Beneficjentowi gwarancji na podstawie gwarancji, pomimo istnienia sporu z Beneficjentem 

gwarancji co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Zobowiązanego objętego gwarancją. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie, o której mowa w ust.1, Zobowiązany zapłaci InterRisk TU S.A. 

Vienna Insurance Group dodatkowo odsetki ustawowe. 

4. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust.1, uważa się za doręczone najpóźniej w 7 dniu od 

dnia nadania na adres określony w umowie o udzielenie gwarancji, także jeżeli Zobowiązany 

odmówił jego przyjęcia, nie odebrał awizowanego wezwania lub zmienił adres bez 

poinformowania InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

 

 

Wygaśnięcie gwarancji  

§22 

 

Gwarancja wygasa w przypadkach określonych w jej treści. 
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§23 

 

Po wygaśnięciu gwarancja podlega zwrotowi do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

 

 

Monitoring gwarancji 

§24 

 

1. Zobowiązany zobowiązuje się do dostarczania do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group,  

na każde żądanie, informacji związanych z realizacją zobowiązania będącego przedmiotem 

gwarancji, sytuacją finansową i prawną Zobowiązanego a także stanem zabezpieczeń oraz  

do umożliwienia InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przeprowadzenia kontroli w swojej 

siedzibie lub miejscu realizacją przedsięwzięcia związanego z gwarancją oraz w miejscu lokalizacji 

przedmiotów zabezpieczenia gwarancji. 

2. Zobowiązany, korzystający z gwarancji o okresie ważności dłuższym niż pół roku, na koniec 

każdego kwartału kalendarzowego zobowiązuje się do dostarczania InterRisk TU S.A. Vienna 

Insurance Group, bez wezwania z jego strony, kopii sprawozdań finansowych składanych  

w Urzędach Skarbowych i  Urzędzie Statystycznym z potwierdzeniami przyjęcia tych sprawozdań 

przez Urzędy. 

3. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group może upoważnić inny podmiot do dokonywania w jego 

imieniu czynności  określonych w ust.1 i ust. 2. 

 

§25 

 

Zobowiązany jest obowiązany do informowania InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, bez 

wezwania z jego strony, o wszystkich zdarzeniach: 

a) zagrażających terminowej realizacji zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

b) zmieniających w sposób istotny sytuację finansową lub prawną Zobowiązanego, 

c) obniżających wartość przedmiotów zabezpieczenia gwarancji, 

d) w inny sposób zagrażających wywiązaniu się przez Zobowiązanego z zobowiązań 

będących przedmiotem gwarancji. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§26 

 

Niniejszy regulamin nie stanowi ogólnych warunków ubezpieczenia w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 


