
 

 

Umowa zlecenia udzielania 
kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych 

(generalna) 
Nr .................... 

Umowa zawarta w ........................ w dniu ...........................  roku  

między: 
 
WIENER Towarzystwo Ubezpiecze ń Spółka Akcyjna  Vienna Insurance Group , z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 
0000033882, z kapitałem zakładowym w wysokości 110.382.876,00 zł, opłaconym w całości, NIP 524-030-23-
93 
zwanym dalej GWARANTEM , reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
 
a  
......................................................., z siedzibą w .................., wpisanym do KRS – Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.……............., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..................................................................  
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,  reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Zleceniodawca i Gwarant zwani dalej łącznie jako Strony lub osobno jako Strona 
 
 

§1 Udzielanie gwarancji 
 

1. Zleceniodawca  zleca, a Gwarant przyjmuje zlecenie, iż w zakresie limitu zaangażowania ustalonego w 
niniejszej umowie i w okresie jego obowiązywania zobowiązuje się – na wniosek Zleceniodawcy - udzielać 
każdorazowo kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych (zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, 
właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy), zabezpieczających roszczenia 
potencjalnych Beneficjentów. 
Zleceniodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, iż przyznany przez Gwaranta limit 
zaangażowania (dalej też jako „limit”) obowiązuje w okresie od … r. do … r. i wynosi ................ PLN (słownie: 
...........................złotych), a dotyczy łącznie wszystkich obowiązujących w tym samym okresie czasu 
gwarancji kontraktowych - zarówno wystawionych na podstawie niniejszej umowy, jak i innych 
wcześniejszych i późniejszych umów zlecenia oraz na innych równolegle wystawionych jednostkowych 
umowach zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych na niestandardowych warunkach lub dla 
konsorcjum. W przypadku gwarancji dla konsorcjum, sporządzana będzie nowa pojedyncza umowa zlecenia 
jednak zaangażowanie z tej gwarancji będzie również obciążało przyznany limit. Przekroczenie limitu 
skutkuje tym, iż udzielenie kolejnej wnioskowanej gwarancji jest niemożliwe w  ramach niniejszej umowy 
zlecenia. 
W przypadku wystawienia przez Gwaranta gwarancji o sumie gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż 
PLN, w ciężar limitu zostanie wliczona kwota przeliczana na polskie złote po kursie średnim NBP danej 
waluty z dnia poprzedzającego dzień, na który liczone jest zaangażowanie, powiększona o 10% z tytułu 
ryzyka kursowego. 

 
2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. 

a. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim miesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



 

 

b. Rozwiązanie niniejszej umowy nie pozbawia Gwaranta możliwości dochodzenia praw 
regresowych oraz realizacji zabezpieczeń wynikających z niniejszej umowy i dotyczących 
gwarancji udzielonych przed datą jej rozwiązania 

c. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
w stosunku do gwarancji udzielonych do czasu rozwiązania umowy. 

 
3. Gwarant ma prawo wedle swojego uznania w każdym czasie do częściowego lub całkowitego ograniczenia 

ustalonego limitu gwarancyjnego ze skutkiem na przyszłość, co Zleceniodawca akceptuje i czego nie będzie 
podważał. 

 
4. Strony ustalają, że  w ramach umowy generalnej udzielane będą gwarancje wyłącznie spełniające 

następujące warunki: 
a. termin obowiązywania udzielanej gwarancji nie będzie dłuższy niż: 

a. .... miesięcy w przypadku gwarancji zapłaty wadium, 
b. .... miesięcy w przypadku gwarancji dobrego wykonania kontraktu, 
c. .... miesięcy w przypadku gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek, 
d. .....miesięcy w przypadku  gwarancji należytego wykonania umowy, z tym, że nie dłużej niż 

.... miesięcy w zakresie obejmującym gwarancję dobrego wykonania kontraktu, 
/łączny okres obowiązywania gwarancji zabezpieczającej realizację jednego kontraktu nie może 
przekroczyć ..... miesięcy/ 

b. suma gwarancyjna nie przekracza wraz z innymi wcześniej udzielonymi i wciąż obowiązującymi 
gwarancjami ustalonego w niniejszej umowie odnawialnego limitu gwarancyjnego. 

 
5. Każdorazowe udzielenie gwarancji poprzedzone będzie złożeniem przez Zleceniodawcę prawidłowo 

wypełnionego wniosku według wzoru, stanowiącego załącznik nr ….. do niniejszej umowy wraz z kompletną, 
wymaganą przez Gwaranta dokumentacją. W przypadku nie złożenia wniosku według załączonego wzoru, 
nie wypełnienia wniosku, bądź nie złożenia wymaganej przez Gwaranta dokumentacji, Gwarant zastrzega 
sobie prawo odmowy udzielenia gwarancji. 
 

6. Gwarant ma prawo odmowy udzielenia gwarancji w każdym przypadku, gdy uzna iż ryzyko przekracza 
poziom uznawany przez Gwaranta za akceptowalny. 

 
7. Gwarant wystawiać będzie, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej umowie przez Zleceniodawcę, 

gwarancji o treści zgodnej z aktualnie obowiązującymi wzorami Gwaranta, w zależności od rodzaju 
wnioskowanej gwarancji, których treść Zleceniodawca zna i akceptuje. W przypadku wniosku o udzielenie 
gwarancji o odmiennej treści, Gwarantowi przysługuje prawo odmowy udzielenia gwarancji, o czym 
niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę. 

 
8. Ustalenie faktu akceptowania przez Beneficjenta treści gwarancji udzielonej przez Gwaranta musi zostać 

dokonane przez Zleceniodawcę przed wydaniem dokumentu gwarancji. Gwarant nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę powstałą z faktu nie przyjęcia przez Beneficjenta gwarancji o treści uzgodnionej 
ze Zleceniodawcą. 

 
9. Zleceniodawca oświadcza, że znane są mu skutki prawne: 

- wystawienia na jego wniosek gwarancji bezwarunkowej,  
- wypłaty świadczenia z tej gwarancji,  
- powstania i wymagalności świadczenia zwrotnego Gwaranta względem Zleceniodawcy.  
 

10. Zleceniodawca dobrowolnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że decyzja Gwaranta co do zasadności i 
wysokości wypłaty z gwarancji wystawionej w wykonaniu niniejszej umowy zlecenia, stanowi suwerenną i 
wyłączną decyzję Gwaranta, której Zleceniodawca nie będzie podważał, negował lub wzruszał w jakikolwiek 
prawem przewidziany sposób. W tym też zakresie Zleceniodawca zrzeka się jakichkolwiek zarzutów w 
stosunku do ewentualnego roszczenia zwrotnego kierowanego przez Gwaranta względem Zleceniodawcy w 
związku z uprzednią wypłatą świadczenia z gwarancji oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się 
dokonać zapłaty świadczenia zwrotnego w terminie zakreślonym w wezwaniu Gwaranta. 

 



 

 

11. Każdorazowo za udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej umowy, Zleceniodawca 
zapłaci Gwarantowi opłatę w wysokości .... % sumy gwarancyjnej p.a. naliczanej za każdy rozpoczęty 
miesiąc obowiązywania gwarancji, nie mniej niż ....... PLN (słownie:…….złotych). Za rozpoczęty miesiąc 
obowiązywania gwarancji strony uważają każdy rozpoczęty 30-dniowy okres obowiązywania. 

 
Opłata za wydanie aneksu będzie naliczana zgodnie z zasadami określonymi, powyżej jednakże opłata za 
wydanie aneksu powodującego podwyższenie sumy gwarancyjnej lub przedłużenie okresu obowiązywania 
wyniesie nie mniej niż 500,00 PLN; 
Opłata za wydanie aneksu nie obejmująca podwyższenia sumy gwarancyjnej lub przedłużenia okresu 
obowiązywania wyniesie … PLN. 
 
W uzasadnionych przypadkach Gwarantowi przysługuje prawo zmiany warunków cenowych po uprzednim 
uzgodnieniu ze Zleceniodawcą 
 

 Opłata płatna będzie, jednorazowo przed udzieleniem gwarancji, na rachunek Gwaranta nr ................ 
prowadzony przez ..................... W przypadku nie przedstawienia dowodu opłacenia składki, Gwarantowi 
przysługuje prawo wstrzymania wydania dokumentu gwarancji. Po wystawieniu gwarancji opłata nie 
podlega zwrotowi. 

 
12. Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec 

Beneficjenta z tytułu łączącego ich stosunku zobowiązaniowego zabezpieczonego gwarancją. 
 

§2 Zabezpieczenie Gwarancji udzielanych w ramach li mitu 
 
1. Celem zabezpieczenia roszczeń zwrotnych Gwaranta do Zleceniodawcy, które mogą powstać w związku z 

realizacją wypłaty na rzecz Beneficjentów świadczeń z tytułu gwarancji udzielonych na podstawie niniejszej 
umowy, Zleceniodawca: 
a. wystawi weksel własny/weksle własne∗ in blanco wraz z deklaracją wekslową/deklaracjami wekslowymi* 
…………………………………………………………………………………………………………………………, 
b. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ustanowienie w/w zabezpieczeń jest warunkiem udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach 
niniejszej umowy.  
 

2. Wskazane zabezpieczenia odnoszą się do wszelkich roszczeń Gwaranta, które mogą przysługiwać mu 
w stosunku do Zleceniodawcy, na podstawie niniejszej umowy, jak i aneksów do niej, chociażby treść umów 
zabezpieczających i innych dokumentów nie wskazywała wprost na tę okoliczność, w tym stanowić również 
będą zabezpieczenie płatności odsetek oraz ewentualnych wszelkich  kosztów, powstałych również w 
związku z windykacją należności. 

 
3. Zleceniodawca ma obowiązek utrzymania wskazanych zabezpieczeń do czasu zupełnego wygaśnięcia 

odpowiedzialności Gwaranta z tytułu wszelkich obowiązujących gwarancji ubezpieczeniowych, udzielonych 
na podstawie niniejszej umowy. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta żądania zapłaty i prowadzenia 
działań związanych z wydaniem decyzji odnośnie wypłaty zgłoszonego roszczenia Zleceniodawca ma 
obowiązek utrzymywać zabezpieczenie do czasu zakończenia przez Gwaranta procesu likwidacji oraz 
procesu windykacji i spłacenia przez Zleceniodawcę roszczenia zwrotnego. 

 
4. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej umowy zlecenia Gwarant uzna, iż wartość zabezpieczenia jego 

przyszłych roszczeń uległa zmniejszeniu, Zleceniodawca - na wezwanie Gwaranta – ma obowiązek 
ustanowić dodatkowe zabezpieczenia uzgodnione każdorazowo z Gwarantem lub podwyższyć wartość już 
ustanowionych, pod rygorem wstrzymania udzielenia dalszych gwarancji. 
 

5. Wszelkie koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczeń, w tym opłaty cywilnoprawne, obciążają 
Zleceniodawcę. 

                                                           

∗  Należy wybrać jedną z podanych możliwości 



 

 

§3 Regres 
 

1. Z dniem spełnienia przez Gwaranta żądania zapłaty zgłoszonego przez Beneficjenta w związku z 
udzieleniem na podstawie niniejszej umowy gwarancji ubezpieczeniowej, Gwarantowi przysługuje 
roszczenie zwrotne do Zleceniodawcy, który ma obowiązek spłacić powstały dług wraz z kosztami realizacji 
gwarancji, w tym kosztami windykacji, najpóźniej w terminie 7 dni od daty spełnienia żądania zapłaty 
zgłoszonego przez Beneficjenta. 
Z chwilą spełnienia przez Gwaranta żądania zapłaty zgłoszonego przez Beneficjenta z gwarancji Gwarantowi 
przysługuje również prawo naliczania odsetek od zapłaconej kwoty w wysokości odsetek ustawowych, 
począwszy od następnego dnia po dniu zapłaty. 
 

2. W przypadku dokonania przez Gwaranta wypłaty zgodnie z otrzymanym wezwaniem, Zleceniodawca zrzeka 
się prawa do podnoszenia sprzeciwu co do kwoty lub zasadności dokonanej wypłaty. 

 
3. W przypadku nie spełnienia przez Zleceniodawcę zobowiązania określonego w ust. 1, Gwarant będzie 

dochodził swoich roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy wedle swego wyboru z posiadanych zabezpieczeń 
lub na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.   

 
4. Gwarant  może bez ograniczeń i bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy: 

- dokonać przelewu wierzytelności powstałej z tytułu realizacji gwarancji wystawionej w związku z 
przedmiotową umową zlecenia w przypadku nie spłacenia przez Zleceniodawcę długu określonego w ust.1, 
- rozporządzać posiadanymi zabezpieczeniami określonymi w §2 ust. 1., w tym w szczególności   dokonać 
przelewu wierzytelności przysługujących Gwarantowi z tytułu posiadanych zabezpieczeń ustanowionych 
celem zabezpieczenia roszczenia zwrotnego Gwaranta względem Zleceniodawcy. 
 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do informowania Gwaranta o każdorazowej zmianie swego adresu 
korespondencyjnego. 
Jeżeli Zleceniodawca zmienił adres i nie powiadomił o tym fakcie Gwaranta, korespondencję wysłaną na 
ostatni znany Gwarantowi  adres Zleceniodawcy uznaje się za doręczoną. 

 
6. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące kwestii poruszonych w §3, będą przekazywane przez strony za 

pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i/lub pocztą kurierską i/lub  przy pomocy 
pocztowego operatora niepublicznego za pokwitowaniem odbioru i/ lub osobiście za pokwitowaniem odbioru. 
 

§4 Obowi ązki informacyjne  
 
1. Zleceniodawca  ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia 

któregokolwiek ze zdarzeń, o którym mowa poniżej,  informowania Gwaranta o każdym z następujących 
faktów: 
a. wszelkich okolicznościach, dotyczących zobowiązań zabezpieczanych udzielonymi gwarancjami, które 

mają lub mogą mieć wpływ na ich wykonanie, 
b. rozwiązaniu umowy, przez którąkolwiek ze stron, w związku z którą udzielono gwarancji, 
c. zmianach formy prawnej (umowy spółki), adresu siedziby, zakresu prowadzonej działalności 

przedsiębiorstwa, wdrożeniu w przedsiębiorstwie programów restrukturyzacyjnych (naprawczych), 
zmianie kapitałów własnych z wyjątkiem tych, które wynikają ze zmian wyniku finansowego bieżącego 
roku obrotowego, zmian w akcjonariacie, 

d. zaciągnięciu zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki, udzielonego poręczenia lub innego zobowiązania 
finansowego w wysokości przekraczającej .................. PLN ( ............. złotych) lub równowartości tej 
kwoty w przypadku zobowiązań zaciąganych w innej walucie albo przekroczeniu tej kwoty przez sumę 
zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, pożyczek, poręczeń lub innych zobowiązań 
finansowych, 

e. złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego, lub 
likwidacyjnego, a także prowadzeniu egzekucji w stosunku do jego przedsiębiorstwa. 

 
2. Na wezwanie Gwaranta Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić w okresie obowiązywania gwarancji 

wystawionych na podstawie niniejszej umowy aktualne dokumenty, w tym między innymi: sprawozdanie 



 

 

finansowe, zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o wykonaniu zobowiązań, opinie banków 
prowadzących rachunki rozliczeniowe i kredytowe Zleceniodawcy oraz na żądanie Gwaranta inne wskazane 
przez Gwaranta dokumenty i informacje o działalności przedsiębiorstwa. 

 
3. Zleceniodawca zobowiązany jest na żądanie Gwaranta przekazać i/lub umożliwić upoważnionym przez 

Gwaranta osobom wgląd we wszelkie dokumenty, które Gwarant uzna za istotne dla oceny ryzyka lub analizy 
zgłoszonego przez Beneficjenta żądania zapłaty lub roszczeń zwrotnych zarówno w okresie obowiązywania 
umowy jak i bezterminowo po jej wygaśnięciu, w przypadku zgłoszenia żądania zapłaty przez Beneficjenta. 

 
§5 Postanowienia ogólne  

 
1. Zleceniodawca oświadcza, że dane dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych zawarte w niniejszej umowie 

zostały ostatecznie ustalane i  odpowiadają potrzebom  Zleceniodawcy. Zleceniodawca oświadcza również, 
że każdorazowo gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona będzie zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej 
umowie oraz jej treść zostanie ostatecznie uzgodniona  mając na uwadze potrzeby i wymagania 
Zleceniodawcy i Beneficjenta  gwarancji. 
 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz treści gwarancji udzielonych na jej podstawie w trakcie ich 
obowiązywania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
3. Dla celów niniejszej umowy, Zleceniodawca upoważnia Gwaranta do zbierania i gromadzenia wszelkich 

informacji o jego przedsiębiorstwie. Gwarant zachowa poufność uzyskanych informacji i dokumentów. 
 
4. Dokumenty gwarancji będą odbierane przez Zleceniodawcę bezpośrednio w siedzibie Gwaranta przez 

upoważnione osoby, tj. : 
 a.  ............................................................. nr dokumentu tożsamości ................................................, 

b.  ............................................................. nr dokumentu tożsamości ................................................, 
c. ………...................................................  nr dokumentu tożsamości ................................................, 
lub w inny ustalony między stronami sposób. 

 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. 
 
6. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy miejscowo 

dla Gwaranta zawierającej niniejszą umowę. 
 

7. Jednocześnie WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group informuje, że 
klientom będącym osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej przysługuje, na 
podstawie art. 16 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, prawo złożenia reklamacji w zakresie związanym z 
ochroną gwarancyjną (do zakładu ubezpieczeń) oraz w zakresie niezwiązanym z ochroną gwarancyjną (do 
tzw. multiagenta, czyli agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające 
wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego 
samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej). Reklamacje składane do WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group wymagają formy pisemnej. 

 
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

                       Gwarant:        Zleceniodawca: 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pieczęć i podpis         Pieczęć i podpis 



 

 

 
 
 

Załączniki: 
 


