Ogólne warunki awizowania i obsługi gwarancji obcych w ING Banku Śląskim S.A.

1. ING Bank Śląski („Bank”) przyjmuje do obsługi gwarancje obce, udzielone przez inne banki.
2. Obsługę gwarancji obcych może zlecić bank, który wystawił taką gwarancję („Gwarant”) lub Beneficjent gwarancji. W tym celu
Beneficjent składa w Banku oryginał gwarancji wraz z pismem określającym zakres zlecanej obsługi.
3. Obsługa gwarancji obcej może obejmować:
a) potwierdzenie jej autentyczności,
b) awizowanie,
c) przechowanie w sejfie,
d) zgłoszenie roszczenia, o ile beneficjent wyrazi na piśmie chęć wystąpienia z takim roszczeniem do gwaranta.
4. Jeśli Beneficjent nie jest Klientem Banku, a jednym z elementów obsługi gwarancji obcej zlecanej Bankowi jest zgłoszenie
roszczenia, Beneficjent zobowiązuje się przedstawić w Banku listę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych wraz
z wzorami podpisów w formie akceptowanej przez Bank.
5. Na podstawie odrębnego zlecenia Beneficjenta, Bank może zaopiniować treść gwarancji z punktu widzenia stopnia zabezpieczenia
interesów Beneficjenta.
6. Opłaty i prowizje Banku związane z awizowaniem i obsługą gwarancji obcej są pobierane w oparciu o obowiązującą w Banku Tabelę
opłat i prowizji lub w oparciu o zawarte z Bankiem umowy.
7. Bank może odmówić awizowania i obsługi gwarancji obcej między innymi w następujących przypadkach:
a) gwarancja stanowi zabezpieczenie płatności za towary lub usługi pochodzące z krajów objętych embargiem,
b) stroną transakcji jest osoba fizyczna, bank lub inny podmiot posiadający miejsce zamieszkania/siedzibę/prowadzący
działalność w jednym z krajów skrajnie wysokiego ryzyka, których lista jest publikowanana w komunikacie Banku
c) Zleceniodawcą lub Beneficjentem transakcji jest rząd, podmiot powiązany z rządem lub działający w imieniu rządu jednego
z krajów skrajnie wysokiego ryzyka,
d) z przedłożonych przez Klienta dokumentów wynika, że załadunek lub przeładunek towaru ma nastąpić za pośrednictwem
środka transportu i/lub z portu (w tym lotniczego) znajdującego się lub zarejestrowanego w jednym z krajów skrajnie
wysokiego ryzyka, oraz gdy miejsce wysyłki czy odbioru towaru/usługi znajduje się w jednym z tych krajów,
e) zachodzi podejrzenie, że wystawienie gwarancji mogłoby narazić Bank na ryzyko naruszenia międzynarodowych sankcji
ekonomicznych,
f) eksportowany towar jest towarem o podwójnym zastosowaniu cywilno-militarnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i Beneficjent nie przedstawił koncesji na obrót
tym towarem.

