
Wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej 
(pełny)

Nazwa firmy

Siedziba firmy (adres)

Rodzaj
wnioskowanej 
gwarancji

Zapłaty wadium

Należytego wykonania umowy
(dobrego wykonania kontraktu + właściwego usunięcia wad i usterek)

Dobrego wykonania kontraktu

Zwrotu zaliczki
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Zleceniodawca

REGON

Telefon

Strona www

Osoba do kontaktu z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
(email, telefon)

NIP

Fax

Email

Właściwego usunięcia wad i usterek

Zapłaty długu celnego

Inna

Aneks do gwarancji

Przedmiot gwarancjiDane 
gwarancji

Suma gwarancyjna Okres obowiązywania gwarancji
do

Suma gwarancyjna Okres obowiązywania gwarancji
do

Suma gwarancyjna Okres obowiązywania gwarancji
do

Dane zabezpie-
czanego 
kontraktu Data podpisania umowy

Data wykonania kontraktu 

Wartość kontraktu

Okres rękojmi/gwarancji

Czy przetarg/kontrakt podlega Ustawie Prawo zamówień publicznych TakNie

Czy Zleceniodawca współpracował dotychczas z Beneficjentem TakNie

Procedury odprawy czasowej

Przedmiot 
gwarancji- 
dotyczy 
gwarancji 
celnych

Procedury dopuszczenia do obrotu

Procedury składu celnego

Procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń

Procedury przetwarzania pod kontrolą celną

Procedury prowadzenia agencji celnej

Procedury tranzytu

Inne

Poniższe procedury proszę uzupełnić o art. Kodeksu celnego

Limit gwarancyjny

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –
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Nazwa firmy

Siedziba firmy

Beneficjent

REGON

Inne propono-
wane zabez-
pieczenia 
poza wekslami 
własnymi 
in blanco

Dane 
Zleceniodawcy

Data i nr wpisu do rejestru właściwego dla formy prowadzonej działalności

Data rozpoczęcia działalności  
– –

Data rozpoczęcia działalności 
w obecnej formie prawnej  

– –

Osoby upoważnione do reprezentacji (imiona i nazwiska) Sposób reprezentacji

Udziałowcy / wspólnicy % posiadanych udziałów

Powiązania kapitałowe, osobowe % posiadanych udziałów

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej % udział w obrotachNr EKD / PKD

Informacje 
dotyczące 
obrotu 
towarowego 
z zagranicą- 
dotyczy 
gwarancji 
celnych 

Rodzaj prowadzonej działalności związanej z obrotem towarowym z zagranicą, rodzaj towarów – krótki opis
(związanej z obowiązkiem uiszczenia należności celnych i podatkowych)
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Rodzaje procedury celnej (art. Kodeksu Celnego) i przybliżona wysokość zabezpieczanych należności celnych i podatkowych w ostatnim roku

Banki obsługujące Zleceniodawcę

Nr rachunkuNazwa banku

Liczba zatrudnionych pracowników

Na czas określonyNa stałe Inne

Obciążenia kredytowe

Rodzaj i kwota kredytuBank Kwota do spłacenia Termin spłaty

Inne obciążenia 

Przedmiot Kwota

Hipoteka

Ruchomości

Obciążenia praw firmy

Zobowiązania warunkowe 

Gwarancje Poręczenia
Łączna kwotaIlość Łączna kwotaIlość

Czy wystąpiły roszczenia z dotychczas udzielonych gwarancji TakNie

Zaległości wobec TakNieTakNieZUS US

Inne zaległości TakNie

Posiadane ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczeniaNazwa zakładu ubezpieczeń Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia



Miejscowość, data Podpis i pieczątka Ubezpieczającego

Oświadczenia

Czy firma jest w trakcie rozwiązania? TakNie

Przedstawione informacje traktowane są jako poufne.
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo wglądu, przez uprawnione osoby, do ksiąg rachunkowych, dokumentacji 
podatkowej oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka udzielenia gwarancji. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo do kontaktowania 
się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji mogących przyczynić się do poznania sytuacji Zleceniodawcy lub ewentualnie poręczycieli.

Do wniosku prosimy dołączyć dokumenty (oryginały lub kopie wraz z oryginałami do wglądu) z poniższej listy uznane za wymagane przez pracownika Wiener TU S.A. Vienna Insurance 
Group obsługującego ubezpieczenia finansowe, dokonującego oceny ryzyka:
- aktualny wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla prowadzonej formy działalności (nie starszy niż 6 m-cy) lub  wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- potwierdzenie nadania numeru statystycznego REGON,
- potwierdzenie nadania numeru NIP,
- statut lub umowa spółki,
- aktualne, nie starsze niż 3 miesiące, zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości,
- aktualne, nie starsze niż 3 miesiące opinie banków prowadzących rachunki,
- deklaracje podatkowe PIT za ostatnie 3 lata podatkowe,
- bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata podatkowe oraz informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni 
   rok rozrachunkowy, 
- sprawozdanie miesięczne F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego lub inna forma sprawozdania finansowego,
- oświadczenie o stanie majątkowym,
- wykaz najważniejszych kontraktów zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
- wykaz kontraktów w trakcie realizacji,
- aktualny, nie starszy niż 6 m-cy wykaz zobowiązań warunkowych (gwarancje, poręczenia),
- aktualny, nie starszy niż 3 m-ce wykaz zobowiązań i należności,
- posiadane listy referencyjne,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny odpowiedni dokument, wraz z regulaminem jeśli ma zastosowanie,         kontrakt, który ma być zabezpieczony gwarancją,
         protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór kontraktu,         opinia o przebiegu kontraktu,         wniosek o dofinansowanie,         biznes plan,         harmonogram
- aktualne, nie starsze niż 3 miesiące, zaświadczenie z właściwego Urzędu Celnego o braku zaległości,
- koncesja, zezwolenie – w przypadku prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą wymagającego koncesji lub zezwolenia,
- kontrakty i umowy odnoszące się do towarów, których ma dotyczyć gwarancja ubezpieczeniowa,
- regulamin składu celnego oraz zezwolenie na jego prowadzenie,

Czy firma jest w okresie likwidacji lub przygotowania procesu likwidacyjnego, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości, jeżeli tak, to od kiedy 

i kto zgłosił wniosek? 

Czy którykolwiek ze współwłaścicieli/udziałowców/akcjonariuszy firmy /osób fizycznych/ lub Członków Zarządu był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądowym 
w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym lub przestępstwem przeciwko dokumentom? Jeżeli tak, to kto i kiedy? 

Czy wobec Zleceniodawcy trwa postępowanie karno-skarbowe lub egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, jeżeli tak, to jaka jest wartość windykowanych 

wierzytelności i kto jest wierzycielem? 

- inne

Dane zawarte we Wniosku oraz załączonych dokumentach są aktualne i nie uległy zmianie na dzień składania wniosku. Oświadczam, że załączone do wniosku 
dokumenty są zgodne z oryginałami. Wiarygodność powyższych danych potwierdzam(y).

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 
wglądu do swoich danych przekazanych Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, oraz prawo do ich poprawiania.
Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres, email, fax informacji dotyczących produktów oferowanych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Zleceniodawca oświadcza,że dane dotyczące gwarancji ubezpieczeniowej zawarte w niniejszym wniosku odpowiadają potrzebom i wymaganiom Zleceniodawcy.
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