ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130.100.000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130.100.000,00 zł, NIP
634-013-54-75

Zlecenie wystawienia gwarancji1
Zleceniodawca (nazwa, adres, NIP oraz nr KRS i określenie sądu
rejestrowego, wysokość kapitału zakładowego lub wpłaconego, jeśli
wymagane lub imię i nazwisko oraz numer PESEL2)

Informacji udziela

Waluta

, Nr telefonu

, e-mail

Beneficjent (nazwa i adres)3

Bank ma wystawić Gwarancję bezpośrednio na rzecz Beneficjenta
Bank ma zlecić innemu bankowi wystawienie Gwarancji na rzecz
Beneficjenta
Termin ważności od

Kwota

Sposób wystawienia
List gwarancyjny
wysłać kurierem na adres

,

do

Komunikat SWIFT
Nazwa i adres banku

wydać (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości)
kod SWIFT
dodatkowo przesłać mailem/faksem na adres/nr
dodatkowo przesłać mailem / faksem na adres / nr
Przedmiot gwarantowania / typ gwarancji:
wadium w przetargu4
zwrot zaliczki
dobre wykonanie kontraktu
rękojmia (jakość płatność za towar / usługę
spłata kredytu z
BOŚ/pożyczki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW
cło (długi celne, podatki, inne opłaty i odsetki wobec Urzędu Celnego powstałe w okresie od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR)
gwarancja generalna /pojedyncza
w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej
inne
Przedmiot kontraktu
Dotyczy kontraktu numer
z dnia DD-MM-RRRR
Eksportowany towar jest towarem o podwójnym zastosowaniu cywilno-militarnym 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, t.j. z późn. zm.). 5
Tak6
Nie
Dodatkowe warunki:

Koszty i prowizje bankowe pokrywane są:
przez Zleceniodawcę
Wystawienie
w ramach Umowy
Gwarancji:
nr
z dnia DD-MM-RRRR

przez Beneficjenta

stronami
Jednorazowej

zwanej dalej „Umową”

Niniejszy formularz zlecenia stosuje się także dla promes gwarancji, poręczenia (wekslowego lub cywilnego), i promes poręczenia. W przypadku zainteresowania
jednym z tych produktów, prosimy o umieszczenie stosownej informacji w polu "Dodatkowe warunki".
2
W treści gwarancji wystawionej przez Bank dane Zleceniodawcy będą ograniczone do podania nazwy i adresu
3
Jeżeli wnioskowana gwarancja jest zabezpieczeniem składanym w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej oraz przepisów Wspólnotowego Kodeksu
Celnego o Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej, to w rubryce Beneficjent należy wpisać: w przypadku gwarancji generalnej - urząd składania gwarancji lub w
przypadku gwarancji pojedynczej - urząd wyjścia i urząd przeznaczenia. W dodatkowym polu należy umieścić nazwę kraju, na rzecz którego gwarancja będzie
wystawiona.
4
Jeżeli przetarg jest oparty o ustawę PZP i przypadki utraty wadium mają być zgodne z ustawą PZP, w rubryce „Dodatkowe warunki” wystarczy wpisać „przetarg na
PZP”. Jeżeli przetarg nie podlega ustawie lub przypadki utraty wadium są określone w dokumentacji przetargowej inaczej niż w treści ustawy – należy zacytować
zgodnie z dokumentacją przetargową przypadki utraty wadium. Wszystkie inne wymagania dotyczące treści gwarancji (w tym wymogi dotyczące wymaganych w
treści gwarancji klauzul) również należy wpisać w rubryce „Dodatkowe warunki”.
5
Wypełnić w przypadku gwarancji o charakterze eksportowym, w których Beneficjentem jest nierezydent z kraju trzeciego.
6
W przypadku wybrania opcji „Tak” do Zlecenia należy dołączyć zezwolenie na obrót tym towarem
1

Zabezpieczenie7:

Kaucja
(wpisać inną niż kaucja formę prawnego zabezpieczenia np: zastaw
Kwotą kaucji obciążyć rachunek w walucie
:
rejestrowy, hipoteka)
Instrukcje
Kwotą Gwarancji obciążyć rachunek w walucie
:
Kwotą opłat i prowizji obciążyć rachunek w walucie
:
dotyczące
rozliczenia:
(„Rachunek”)
Prosimy o wystawienie gwarancji zgodnie z niniejszym Zleceniem, Ogólnymi warunkami wystawiania i obsługi gwarancji własnych przez ING Bank
Śląski S.A. stanowiącymi załącznik do Zlecenia („Ogólne Warunki”) oraz przepisami prawa, w szczególności prawa cywilnego, bankowego,
wekslowego, dewizowego i celnego oraz zgodnie z Regulaminem Świadczenia na Rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych
Usług Obciążonych Ryzykiem Kredytowym („Regulamin”) obowiązującymi w ING Banku Śląskim S.A. w dniu złożenia niniejszego Zlecenia oraz
umowami zawartymi z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz
zgodnie ze standardowym wzorem stosowanym w ING Banku Śląskim, obowiązującym w dniu złożenia Zlecenia
zgodnie z załączonym wzorem

Oświadczenia i zobowiązania Zleceniodawcy8
1. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Bank do obciążenia Rachunku przed wszelkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem płatności wynikających z
tytułów wykonawczych, a w przypadku braku w Dniu Wymagalności wystarczających środków, z wszelkich wpływów na Rachunek:
a) wszelkimi kwotami należnymi Bankowi lub bankowi awizującemu lub potwierdzającemu lub gwarantującemu na podstawie regwarancji ING
Banku Śląskiego z tytułu przyjęcia i realizacji niniejszego Zlecenia;
b) w razie wystąpienia Przypadku Naruszenia w rozumieniu wskazanym w Regulaminie („Przypadek Naruszenia”), kwotą w wysokości
określonej przez Bank, nie przekraczającą jednak kwoty Gwarancji i w celu dokonania przelewu na rachunek Banku zgodnie z art. 102 Prawa
Bankowego.
Jednocześnie Zleceniodawca potwierdza, że Bank upoważniony będzie do działania jako druga strona czynności prawnej dokonywanej w imieniu
Zleceniodawcy na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. Niniejszym zgodnie z art. 101 §1 Kodeksu cywilnego Zleceniodawca zrzeka się prawa
do odwołania niniejszego pełnomocnictwa. [Niniejsze pełnomocnictwo nie wygasa wraz ze śmiercią Zleceniodawcy.] 9
Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu realizacji Zlecenia, zobowiązuje się do przeniesienia
na własność Banku środków pieniężnych i ustanowienia kaucji, na warunkach, które zostaną ustalone przez Bank oraz Zleceniodawcę oraz zgodnie
z postanowieniami Ogólnych Warunków.10

2.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że w przypadku zaistnienia któregokolwiek z Przypadków Naruszenia Bank może:
odmówić wystawienia Gwarancji;
zażądać natychmiastowej spłaty wszelkich wymagalnych zobowiązań pieniężnych Zleceniodawcy z tytułu przyjęcia i realizacji Zlecenia;
zażądać przedstawienia w terminie określonym w wezwaniu programu naprawczego, mającego na celu przywrócenie Zleceniodawcy zdolności
kredytowej oraz jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank;
d) zażądać ustanowienia w terminie określonym w wezwaniu dodatkowego zabezpieczenia istniejących lub przyszłych wierzytelności Banku
z tytułu Gwarancji; lub
e) działając na podstawie pełnomocnictwa Zleceniodawcy udzielonego Bankowi w niniejszym Zleceniu, obciążyć Rachunek kwotą w wysokości
określonej przez Bank, nie przewyższającą jednak kwoty Gwarancji powiększonej o kwotę opłat i prowizji należnych Bankowi, w celu
dokonania przelewu na rachunek Banku zgodnie z art. 102 Prawa bankowego, a w przypadku braku na Rachunku środków pieniężnych
w określonej powyżej wysokości zażądać od Zleceniodawcy wpłaty na Rachunek (lub innych rachunek wskazany przez Bank) w terminie
wskazanym w wezwaniu kwoty określonej w tym wezwaniu.

3.

a)
b)
c)

4.

Zleceniodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż Bank, na podstawie art. 105 ust. 4 Prawo bankowe, jest uprawniony do przekazania do
Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a informacji stanowiących tajemnicę
bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i wyraża zgodę, aby BIK S.A. przetwarzał te dane przez okres 2 lat od
daty otrzymania zapytania. Od dnia przekazania ww. informacji administratorem danych osobowych otrzymanych od Banku będzie BIK S.A.
Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Zleceniodawca upoważnia BIK S.A. do wystąpienia do biura informacji
gospodarczej - InfoMonitor Biuro informacji Gospodarczej S.A. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa (InfoMonitor) - z którym BIK S.A. zawarł
umowę, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 01.02.2003r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (DZ.U. Nr 50 poz. 424 z późn. Zm.) i do
przekazania InfoMonitor przez BIK S.A. jego danych osobowych oraz informacji, że wnioskuje o zawarcie umowy z ING Bankiem Śląskim S.A.
lub jest stroną takiej umowy w celu ujawnienia informacji gospodarczych o jego zobowiązaniach jako konsumenta. Upoważnienie jest ważne przez
okres 30 dni od jego udzielenia. Datą udzielenia upoważnienia jest data podpisania niniejszego dokumentu. 11

5.

Zleceniodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Bank jest uprawniony do udostępnienia danych zgromadzonych w systemie
Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) w zakresie i na
warunkach określonych w tej ustawie. Bank jest uprawniony do przekazania danych, o których mowa powyżej wówczas, gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:
a) łączna kwota zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 500 złotych,
b) należności są wymagalne od co najmniej 60 dni,
c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na wskazany przez Zleceniodawcę adres korespondencyjny,
wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych, z podaniem firmy i adresu siedziby biura, któremu Bank
przekazuje dane.
Wypełnić w przypadku:
a)
gwarancji jednorazowych
b)
gdy przyznany limit kredytowy / linia gwarancyjna w ramach zdefiniowanej w niniejszym zleceniu Umowy Ramowej i Umowy o Linię Gwarancyjną
jest niewystarczający
c)
gdy termin ważności gwarancji wykracza poza okres określony w Umowie Ramowej lub Umowie o Linię Gwarancyjną.
8
Oświadczenia i zobowiązania Zleceniodawcy nie mają zastosowania w przypadku gwarancji wystawionej w ramach Umowy Ramowej, i Umowy o Linię
Gwarancyjną.
9
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
10
Opcja właściwa w przypadku, gdy zabezpieczeniem gwarancji jest kaucja oraz gdy umowa jest zawierana w formie elektronicznej.
11
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych.
7

6.

Zleceniodawca niniejszym potwierdza, że oświadczenia zawarte w niniejszym Zleceniu oraz w art. XV Regulaminu są prawdziwe w dniu złożenia
niniejszego Zlecenia oraz przyjmuje na siebie obowiązki określone w art. XVI Regulaminu.

7.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

8.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że:
a)
nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie sądowe, arbitrażowe, administracyjne;
b)
nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie została ogłoszona upadłość ani nie został rozpoczęty proces naprawczy,
restrukturyzacyjny, likwidacyjny, ani nie została zawieszona jego działalność;
c)
na dzień składania niniejszego wniosku nie opóźnia się z zapłatą żadnych zobowiązań ani nie zostały zgłoszone wobec niego żadne
roszczenia o zapłatę podatków, ani innych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych, Urzędu Skarbowego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, jakie nie zostały ujawnione w ostatnich przedstawionych przez niego sprawozdaniach finansowych lub
innych dokumentach finansowych;
d)
nie posiada przyznanych limitów przedrozliczeniowych / rozliczeniowych (PS/S) na transakcje rynków finansowych lub zawartych i
nierozliczonych transakcji rynków finansowych;
e)
w okresie współpracy z Bankiem nie została wypowiedziana mu przez Bank lub inne banki umowa o charakterze kredytowym, ani nie
został cofnięty przyznany limit kredytowy bądź zrealizowana gwarancja/ poręczenie (nie dotyczy pozytywnie rozpatrzonych
reklamacji);
f)
w okresie ostatnich 12-tu miesięcy nie zostały wystawione do jego rachunków prowadzonych w innych bankach tytuły egzekucyjne w
łącznej kwocie przekraczającej 3 000 PLN;
g)
w okresie ostatnich 12-tu miesięcy nie wystąpiły opóźnienia w spłacie przez niego zobowiązań wobec innych banków i instytucji
finansowych przekraczające kwotę 3.000 PLN i utrzymujące się przez okres dłuższy niż 14 dni;
h)
w jego działalności nie występuje wysokie tzn. ponad 50% udział jednego odbiorcy lub dostawcy w kosztach/przychodach,
i)
dane zawarte w dokumentach rejestrowych dostarczonych przez niego do Banku, stosownie do stanu na dzień podpisania niniejszego
Zlecenia, pozostają bez zmian.

W przypadku, gdy któreś z oświadczeń w pkt 8 nie jest prawdziwe, prosimy o wpisanie uzasadnienia w poniższym polu:
.

..

..

.

Zleceniodawca potwierdza prawdziwość informacji podanych w niniejszym Zleceniu oraz potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej z tyt.
art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
W imieniu Zleceniodawcy
Miejsce
Data DD-MM-RRRR
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:
Funkcja13:
Funkcja12:
Podpis:
Podpis:
WYPEŁNIA BANK:
Wpłynęło dnia

-

-

Potwierdzam zgodność podpisów z wzorami podpisów posiadanymi przez
Bank i reprezentacją spółki
. Analityk: .
.

,

Osoby do kontaktu: Doradca Klienta: .
Numery telefonów: .
Nr zlecenia:

., .

.

Pieczęć i podpis potwierdzające złożenie Zlecenia w Banku:

12
13

Należy wpisać funkcję pełnioną przez osobę reprezentującą Zleceniodawcę np. członek Zarządu, wspólnik, pełnomocnik, prokurent.
Należy wpisać funkcję pełnioną przez osobę reprezentującą Zleceniodawcę np. członek Zarządu, wspólnik, pełnomocnik, prokurent.

Ogólne warunki wystawiania i obsługi gwarancji własnych przez ING Bank Śląski S.A.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ING Bank Śląski S.A. („Bank”) wystawia gwarancje/poręczenia/poręczenia wekslowe/promesy gwarancji na zlecenie przedsiębiorców,
którzy posiadają rachunki bankowe w Banku.
Bank wystawia wszelkie rodzaje gwarancji, w szczególności przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi
(jakości), płatności, celne w obrocie krajowym, gwarancje tranzytowe (pojedyncze i generalne).
Podstawą wystawienia przez Bank gwarancji jest Umowa Zlecenia („Umowa Zlecenia”) w rozumieniu wskazanym w Regulaminie
Świadczenia na Rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem Kredytowym
(„Regulamin”) . Integralną część Umowy Zlecenia stanowi Zlecenie wystawienia gwarancji, złożone przez Zleceniodawcę w Banku wraz
ze wszelkimi jego uzupełnieniami lub zmianami („Zlecenie”). Umowa Zlecenia zostaje zawarta:
a)
w przypadku transakcji realizowanych w ramach Umowy Ramowej w rozumieniu wskazanym w Regulaminie (w tym umowy o linię
gwarancyjną) („Umowa Ramowa”) i zgodnych z postanowieniami tej Umowy Ramowej – Zlecenie stanowi ofertę zawarcia Umowy
Zlecenia wystawienia gwarancji w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 69 Kodeksu cywilnego dojście
oświadczenia woli Banku o przyjęciu oferty od Zleceniodawcy nie jest wymagane, a Umowa Zlecenia jest zawarta w momencie
wystawienia gwarancji;
b)
w pozostałych przypadkach – Umowa Zlecenia jest zawarta w drodze pisemnej akceptacji Zlecenia przez Bank („Potwierdzenie”).
W dacie akceptacji złożonej przez Bank na Potwierdzeniu zostaje nawiązany pomiędzy Bankiem a Klientem stosunek umowny,
stanowiący Umowę Zlecenia wystawienia gwarancji/poręczenia/poręczenia wekslowego/promesy gwarancji. W sytuacji, gdy
w Potwierdzeniu Bank dokona zastrzeżeń lub zmian do Zlecenia, Umowa Zlecenia jest zawarta w dacie akceptacji przez Klienta
zastrzeżeń do Zlecenia dokonanych przez Bank w Potwierdzeniu. W sytuacji, gdy umowa zawierana jest drogą elektroniczną,
Umowa Zlecenia zostaje zawarta w dacie akceptacji złożonej przez Bank na Potwierdzeniu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez
Klienta zmian do Zlecenia, o ile występują, dokonanych przez Bank w Potwierdzeniu.
Jeśli stosowany jest tryb elektroniczny, to Umowa Zlecenia zostaje zawarta stosownie do postanowień Art.VI „Bankowość elektroniczna”
Regulaminu. Podpisanie umowy przez jej Strony, następuje w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Bankowe oraz z
zachowaniem zasad autoryzacji i formy podpisów elektronicznych określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych w ING Banku Śląskim S.A.”. Strony zgodnie potwierdzają, że wersją obowiązującą Umowy Zlecenia jest treść Umowy
Zlecenia podpisana zgodnie z Regulaminem i utrwalona elektronicznie oraz przechowywana w Systemie. W razie rozbieżności pomiędzy
utrwaloną w Systemie treścią Umowy Zlecenia a jej wydrukiem, rozstrzygająca będzie treść Umowy Zlecenia utrwalonej elektronicznie w
Systemie.
Bank wystawi gwarancję najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po ustanowieniu zabezpieczenia zgodnie z formą i treścią
zaakceptowaną przez Bank, jeśli jest wymagane przed wystawieniem gwarancji, i po stwierdzeniu czytelności, kompletności i
prawidłowości Zlecenia przez jednostkę Banku zajmującą się wystawianiem gwarancji.
Zlecenia i inne oświadczenia woli/dyspozycje dotyczące Umowy Zlecenia muszą być podpisane przez osoby należycie umocowane do
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zleceniodawcy.
Bank może zażądać przedłożenia przez Zleceniodawcę do wglądu oryginałów/kopii kontraktu lub innych dokumentów będących
podstawą Zlecenia a także wymaganych dokumentów formalno – prawnych oraz dokumentów finansowych wskazanych przez Bank, jeżeli
uzna to za niezbędne do wykonania Zlecenia (może być wymagane tłumaczenie). Wystawiając gwarancję Bank działa wyłącznie na
podstawie i w zakresie niniejszego Zlecenia, niezależnie od warunków stosunku prawnego (podstawowego) leżącego u podstaw
niniejszego Zlecenia, także wówczas, gdy Bank zażąda do wglądu oryginałów/kopii kontraktu lub innych dokumentów będących
podstawą Zlecenia.
Bank nie wystawia gwarancji uprawniających Beneficjenta do swobodnej cesji praw wynikających z tej gwarancji.
Bank wystawia gwarancje płatne na pierwsze pisemne żądanie. W przypadku zamiaru uzależnienia wypłaty od prezentacji dodatkowych
warunków/dokumentów (np. kopia niezapłaconej faktury), stosowną adnotację należy wpisać w polu „Dodatkowe warunki”.
Bank wystawia gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym, w języku polskim lub angielskim.
Bank wystawia gwarancje podlegające prawu polskiemu.
Po wystawieniu gwarancji, Bank wydaje Zleceniodawcy jej kopię jako potwierdzenie zawarcia i wykonania Umowy Zlecenia.
Opłaty i prowizje Banku związane z wystawieniem i obsługą gwarancji, są pobierane z rachunku wskazanego w Umowie Zlecenia, w
oparciu o obowiązującą w Banku Tabelę Opłat i Prowizji lub w oparciu o zawarte z Bankiem umowy.
Zmiana gwarancji następuje zgodnie z procedurą określoną w pkt 2-7 powyżej. Jeżeli zmiana wynika z modyfikacji warunków kontraktu,
do zlecenia należy dołączyć aneks bądź inny dokument potwierdzający konieczność wprowadzenia zmiany do gwarancji, jeżeli Bank uzna
to za niezbędne do wykonania zlecenia. Jeżeli zmiana dotyczy podwyższenia kwoty lub przedłużenia okresu ważności gwarancji, a
gwarancja jest zabezpieczona lub przyznany Limit Kredytowy jest niewystarczający, wymagane jest stosowne podwyższenie lub
przedłużenie okresu trwania zabezpieczenia.
W przypadku wpływu roszczenia Bank bada jedynie, czy roszczenie zostało złożone zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji, nie
bada natomiast zasadności zgłoszenia roszczenia. Roszczenia zgłoszone zgodnie z warunkami gwarancji są przez Bank niezwłocznie
zaspakajane, a kwota wypłacona Beneficjentowi gwarancji traktowana jest jako wymagalna wierzytelność Banku wobec Zleceniodawcy.
Bank niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o spełnieniu warunków określonych w gwarancji upoważniających Beneficjenta do
otrzymania wypłaty oraz o terminie, w którym ma nastąpić płatność z tytułu gwarancji. W przypadku dokonania wypłaty w ramach
gwarancji, kwota zobowiązania Banku z tytułu gwarancji zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.
Wypłata z gwarancji zostanie dokonana bez względu na ważność i skutki prawne jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy
Zleceniodawcą a Beneficjentem w każdym przypadku, gdy wypłata będzie zgodna z warunkami gwarancji. Opinia Banku co do powyższej
zgodności jest rozstrzygająca i w przypadku braku oczywistych błędów wiążąca dla Zleceniodawcy.
W przypadku, gdy Zleceniodawca otrzyma zawiadomienie od Banku, że wpłynęło roszczenie z tytułu gwarancji, niedopuszczalne jest
składanie w tym momencie zlecenia polecenia wypłaty albo polecenia przelewu w celu zrealizowania zaległej płatności. Płatność na rzecz
Beneficjenta będzie zrealizowana w trybie zaspokojenia roszczenia przez Bank i obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
Gdy wystawienie gwarancji następuje na podstawie Zlecenia składanego w wykonaniu Umowy Ramowej lub innej umowy, na podstawie
której Zleceniodawcy przyznano Limit Kredytowy, gwarancja wystawiana jest przez Bank odpowiednio zgodnie z warunkami takiej
umowy i pod warunkiem dostępności przyznanego Limitu Kredytowego.
W razie rozbieżności między postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków wystawiania i obsługi gwarancji własnych przez ING
Bank Śląski S.A. („Ogólne Warunki”), a umową, o której mowa w pkt 19 powyżej wiążące będą postanowienia takiej umowy.
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Wygaśnięcie gwarancji następuje, gdy:
a)
upłynął termin ważności gwarancji i w tym terminie Beneficjent nie zgłosił roszczenia z gwarancji,
b)
świadczenia z gwarancji dokonane przez Bank osiągnęły kwotę gwarancji,
c)
Beneficjent gwarancji zwolnił Bank ze zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej ważności, np. poprzez
zwrot dokumentu gwarancji, o ile jest to wskazane w treści gwarancji.
W przypadku, gdy gwarancja wystawiana jest w ramach przyznanego Limitu Kredytowego, jest on blokowany w części odpowiadającej
wartości gwarancji od momentu jej wystawienia, aż do drugiego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym upływa termin
ważności gwarancji.
W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy Zlecenia Zleceniodawca może upoważnić Bank do obciążenia rachunku
Zleceniodawcy prowadzonego przez Bank wskazanego w Zleceniu, w celu utworzenia kaucji zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego
(„Kaucja”).
Szczegółowe postanowienia dotyczące Kaucji Bank oraz Zleceniodawca ustalają w Umowie Zlecenia lub w innej umowie.
Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń/poręczeń wekslowych/promes
gwarancji.
W przypadku zamiaru wystawienia albo zmiany gwarancji na warunkach innych, aniżeli opisane powyżej, stosowną adnotację należy
umieścić w polu „Dodatkowe warunki”.
Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie Bank może w szczególności odmówić realizacji Zlecenia, jeśli w ramach transakcji
finansowanej gwarancją, eksportowany ma być towar o podwójnym zastosowaniu cywilno – militarnym 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, t.j. z późn. zm.) i Zleceniodawca nie
przedstawił zezwolenia na obrót tym towarem
W sprawach nieuregulowanych w Umowie Zlecenia oraz w Ogólnych Warunkach stosuje się Regulamin. Terminy użyte w Umowie
Zlecenia oraz w Ogólnych Warunkach o ile nie są zdefiniowane inaczej, odpowiednio w Umowie Zlecenia lub w Ogólnych Warunkach,
mają znaczenie nadane im odpowiednio w Regulaminie.
W razie rozbieżności pomiędzy treścią Ogólnych Warunków, a treścią Umowy Zlecenia, wiążące będą postanowienia Umowy Zlecenia.

