PESEL:

UMOWA GENERALNA
O GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
NR …………………
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna
51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271543, kapitał zakładowy:
141 730 747,00 PLN – opłacony w całości, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789, zwana dalej UNIQA TU
S.A., reprezentowana przez:
Gwarancje 24 sp z o.o.
ul. Wielicka 36 lok. U4, 02-657 Warszawa
NIP 5213853539
a

zwanym dalej ZOBOWIĄZANYM, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej łącznie STRONAMI lub każde z osobna STRONĄ.
STRONY ustaliły następujące warunki umowy:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez UNIQA TU S.A., na wniosek Zobowiązanego
Gwarancji ubezpieczeniowych, zwanych dalej Gwarancjami, w ramach ustalonego odnawialnego
maksymalnego limitu kwotowego w okresie jej obowiązywania.
2. W oparciu o niniejszą umowę mogą być wystawione następujące Gwarancje:
1) Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium.
3. Maksymalny limit kwotowy wynosi 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że
suma gwarancyjna pojedynczej Gwarancji nie przekroczy kwoty 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
4. Przy ustalaniu kwoty wykorzystanego maksymalnego limitu uwzględnia się Gwarancje wystawione w
okresie obowiązywania niniejszej umowy.
5. Przy ustalaniu wykorzystania maksymalnego limitu z tytułu Gwarancji wystawionych w innych walutach
niż złoty (PLN), przelicza się sumy gwarancyjne tych Gwarancji na złote (PLN) według średniego kursu
dla danej waluty obowiązującego w NBP w dniu wystawienia Gwarancji.
6. Zawarcie umowy nie stanowi dla UNIQA TU S.A. bezwzględnego obowiązku wystawienia Gwarancji.
UNIQA TU S.A. ma prawo odmówić wydania Gwarancji.

§2
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1. Maksymalny limit kwotowy, o którym mowa w § 1 ust. 3, obowiązuje w okresie od dnia ………. r.
do dnia ………… r. i może zostać przedłużony na kolejny okres, o ile:
1) Zobowiązany złoży wniosek w tym zakresie przed upływem dotychczasowego okresu obowiązywania
maksymalnego limitu kwotowego,
2) UNIQA TU S.A. dokona pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zobowiązanego na
podstawie wymaganych przez UNIQA TU S.A. dokumentów,
3) zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku nie przedłużenia maksymalnego limitu
kwotowego określonego w § 1, umowa rozwiązuje się z dniem zaspokojenia przez Zobowiązanego
wszelkich ewentualnych roszczeń UNIQA TU S.A. związanych z Gwarancjami udzielonymi na jej
podstawie.

§3
1. Z tytułu wystawienia Gwarancji w ramach umowy, Zobowiązany zapłaci UNIQA TU S.A. składkę w kwocie
uzależnionej od okresu ważności Gwarancji, wysokości sumy gwarancyjnej, rodzaju Gwarancji i innych
czynników określonych w OWU, liczoną jako procent sumy gwarancyjnej w skali miesiąca, nie mniej niż
składka minimalna określona w ust. 1 za dany rodzaj Gwarancji. Obliczoną kwotę składki zaokrągla się do
pełnych złotych w taki sposób, że kwoty do 50 gr pomija się, natomiast kwoty 50 gr i więcej zaokrągla się
w górę do pełnych złotych.
2. Składka za wystawienie jednostkowej Gwarancji zostanie każdorazowo określona na polisie, przy czym
składka minimalna za Gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium wynosi nie mniej niż 290,00 PLN.
3. Warunkiem wydania Gwarancji bądź aneksu do Gwarancji jest zapłacenie składki oraz skuteczne
ustanowienie zabezpieczeń określonych w § 5.
4. Z tytułu podwyższenia lub przedłużenia okresu obowiązywania udzielonej już Gwarancji ubezpieczeniowej
pobierana jest składka dodatkowa na zasadach określonych w ust. 3, jednak w kwocie nie niższej niż
200,00 PLN.

§4
1. Zobowiązany ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z treścią Gwarancji udzielanych na podstawie
niniejszej umowy.
2. Odbiór Gwarancji jest równoznaczny z zaakceptowaniem jej treści.
3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku nie przyjęcia przez
Beneficjenta Gwarancji, wystawionej według uzgodnionego wzoru.

§5
1.

Zobowiązany ustanowi na żądanie UNIQA TU S.A. zabezpieczenie roszczeń zwrotnych w postaci
3 (trzech) weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku zwiększenia sumy
gwarancyjnej lub przedłużenia okresu odpowiedzialności UNIQA TU S.A. w ramach udzielonej Gwarancji.

2.

Zobowiązany ustanowi na żądanie UNIQA TU S.A. dodatkowe zabezpieczenie w przypadku:
1) obniżenia realnej wartości ustanowionych zabezpieczeń określonych w ust. 1 lub
2) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zobowiązanego, które w ocenia UNIQA TU S.A. może
wpłynąć na utratę zdolności Zobowiązanego do wykonania jego zobowiązań wynikających z umowy.

3. W przypadku realizacji Gwarancji wystawionej w walucie innej niż złoty (PLN), Zobowiązany reguluje
roszczenie zwrotne przysługujące UNIQA TU S.A. przeliczone na równowartość w złotych (PLN) według
średniego kursu dla danej waluty obowiązującego w NBP w dniu obciążenia rachunku UNIQA TU S.A.
kwotą wypłaconą Beneficjentowi Gwarancji.

§6
W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zobowiązany będzie przedstawiać na żądanie UNIQA TU S.A.
dokumenty finansowe, a także inne dokumenty, oświadczenia lub informacje wymagane przez UNIQA TU S.A.
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§7
1. Wszelka korespondencja między STRONAMI niniejszej umowy kierowana będzie, w formie listów
poleconych na poniższe adresy:
1) Gwarancje 24 sp. z o.o. ul. Wielicka 36 Lok U4, 02-657 Warszawa
2) ……………………………………………………………………………………….
2. W przypadku zmiany adresu STRONA zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej STRONY
o tej zmianie.
3. Korespondencja prawidłowo zaadresowana, awizowana i nie odebrana w terminie jest traktowana jako
doręczona.
4. Płatności związane z umową będą realizowane na wskazane poniżej rachunki:
1) rachunek bankowy każdorazowo wskazany przez Zobowiązanego
2) rachunek bankowy wskazany przez UNIQA TU S.A.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Umów o gwarancje ubezpieczeniowe
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu z dnia 15 grudnia 2020 r. po przeprowadzeniu analizy potrzeb i wymagań
Zobowiązanego w zakresie ubezpieczeń finansowych. OWU wraz z informacją wymaganą przepisem art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Szczególnymi Warunkami Umów o Gwarancje
Ubezpieczeniowe Zapłaty Wadium, zostały doręczone Zobowiązanemu przed zawarciem Umowy generalnej
o gwarancje ubezpieczeniowe :
□ w postaci papierowej,
□ za zgodą Zobowiązanego na innym trwałym nośniku (w formie elektronicznej).

§ 10
1.

2.

Oświadczam, że zostały mi dostarczone informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
dostępne w dokumencie „Przetwarzanie danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna” załączonym do umowy. Informacje te są także publicznie dostępne na stronie internetowej
Towarzystwa pod adresem: https://www.uniqa.pl/dane-osobowe.
Wyrażam zgodę nieograniczoną w czasie / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 w celach marketingowych w tym profilowania w celu
określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów
finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w formie:
□ ZAZNACZAM WSZYSTKIE
UNIQA TU na ŻYCIE S.A.: □ rozmowy telefonicznej □ SMS/MMS □ E-MAIL □ papierowej
UNIQA TU S.A.: □ rozmowy telefonicznej □ SMS/MMS □ E-MAIL □ papierowej po rozwiązaniu
umowy ubezpieczenia

§ 11
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
STRON.

pieczęć i podpis Zobowiązanego

pieczęć i podpis Przedstawiciela UNIQA TU S.A.
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ZAŁĄCZNIKI:
• Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Umów o gwarancje ubezpieczeniowe
• Załącznik nr 2 – Szczególne Warunki Umów o Gwarancje Ubezpieczeniowe Zapłaty Wadium
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