
 

MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 

W MYSZKOWIE   
 

 

 
(Pieczęć Zleceniodawcy) 

 

ZLECENIE UDZIELENIA  

GWARANCJI / PORĘCZENIA*  
 

I. Dane do Wniosku 

1. Wniosek o udzielenie: 

Gwarancji  
Gwarancji stanowiącej regwarancję dla Banku   
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa I adres banku wystawiającego gwarancję na podstawie regwarancji Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie) 
Poręczenia według prawa cywilnego 

2. Wniosek w ramach: 

 Jednorazowej transakcji  

 umowy o Linie na udzielenie gwarancji / poręczenia* 

3. Dane stron transakcji: Zleceniodawca Beneficjent/ Wierzyciel 

Nazwa / Imię i nazwisko   

Siedziba / Adres   

REGON / PESEL   

Nr telefonu / fax / e-mail   

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Bankiem 

  

II. Dane podstawowe dotyczące gwarancji / poręczania 

1. Kwota i waluta gwarancji /poręczenia/awalu: 

Kwota  waluta  

Słownie  

Termin ważności  

2. Rodzaj gwarancji bankowej: 

 Gwarancja bankowa wadialna przetargowa  

 Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki 

 Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy 

 Gwarancja bankowa terminowej spłaty kredytu 

 Gwarancja bankowa terminowej zapłaty 

 Gwarancja bankowa zapłaty rat leasingowych 

 Gwarancja bankowa zapłaty długu celnego  

 Gwarancja bankowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe 

 Gwarancja bankowa zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii 

 Gwarancja bankowa potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

transportu 

 Gwarancja bankowa – kaucja gwarancyjna zabezpieczająca kwoty podatku, lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

 Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki z PROW 2014 – 2020 

 Gwarancja bankowa w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej  
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 inna_______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Gwarancja bezwarunkowa 

 Gwarancja warunkowa  

Warunkiem realizacji gwarancji jest:________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________  

 

3. Dane dotyczące transakcji: 

określenie wierzytelności:  
(np.: rodzaj kredytu, jego wysokość i walutę oraz warunki na jakich został udzielony lub przedmiot, numer, data, waluta i kwota kontraktu lub przedmiot 
przetargu, , data otwarcia i zamknięcia przetargu, numer i data oferty, data złożenia itp.) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

  _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Tekst gwarancji bankowej: 

Tekst gwarancji wg wzoru 

 Międzypowiatowy Bank 
Spółdzielczy w Myszkowie  

 załączonego  Banku zagranicznego  inne 

Zobowiązanie z tytułu gwarancji/poręczenia wchodzi w życie 

 z dniem wystawienia 

 od dnia:  

 *po przedłożeniu następujących dokumentów: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Gwarancja wystawiona w języku 

  polskim 

 angielskim 

 innym*  

Zobowiązanie z tytułu gwarancji/poręczenia zmniejsza się: 

 Nie 
 

 Tak * 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(należy podać okoliczności) 

Gwarancję/ poręczenie należy przekazać: 

 bezpośrednio Beneficjentowi/ Wierzycielowi 

 za pośrednictwem banku(*) 

 osobie upoważnionej przez Zleceniodawcę 

Nazwa i adres banku oraz kod SWIFT 

 poczta poleconą  pocztą kurierską  drogą telekomunikacyjną 

5. Prowizje i opłaty 

prowizje i opłaty Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie pokrywa: 

 Zleceniodawca  Beneficjent/ Wierzyciel 

prowizje i opłaty banku krajowego pokrywa: 

 Zleceniodawca  Beneficjent/Wierzyciel 

6. Proponowane zabezpieczenie gwarancji/poręczenia  
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Rodzaj zabezpieczenia 
Krótki opis 

zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia określona 

na podstawie: 
Wartość 

zabezpieczenia w zł 

    

    

    

    

Łączna wartość zabezpieczenia (zł)  

7. Inne istotne informacje 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Dane dotyczące osoby do kontaktu w sprawach księgowych: 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

9. Dane dotyczące osoby do kontaktu w sprawach innych niż księgowe: 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

10. Oświadczam, że: 

posiadam / nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach  

posiadam / nie posiadam* kredyty lub gwarancję w innym banku / instytucji 
finansowej 

 

ubiegałem się / nie ubiegałem się / ubiegam się / nie ubiegam* w ciągu 
ostatniego roku o kredyt lub gwarancję w innym banku / instytucji finansowej 

 

posiadam inne zobowiązania:  

następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo / majątkowo / 
organizacyjnie* są / nie* są członkami Międzypowiatowego Banku 
Spółdzielczego w Myszkowie  

 

toczy / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe cywilne/karne* w 
sprawie 

 

jestem / nie jestem* członkiem Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w 
Myszkowie   

 

upoważniam Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych 
dokumentach.  

III. OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY 

1. Oświadczam/y, że  posiadamy  nie posiadamy* zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego objętych / nie 

objętych ugodą*.  

2. Oświadczam/y, że  posiadamy  nie posiadamy* zaległości wobec innych banków/instytucji finansowych lub towarzystw leasingowych.  

3. Oświadczam/y, że wobec nas  toczą się   nie toczą się* lub  grożą   nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne 

mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

4. Oświadczam/y, że  została   nie została* ogłoszona upadłość lub  został   nie został* rozpoczęty proces upadłościowy lub proces 

postępowania restrukturyzacyjnego lub zawieszenia działalności firmy. 

5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy  zostały   nie zostały* wystawione lub  wygasły   nie wygasły* tytuły egzekucyjne w 

kwocie przekraczającej 1.000 PLN.  

6. Oświadczam/y, że  jesteśmy   nie jesteśmy* członkami Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.     

7. Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby będące Członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku lub osoby zajmujące stanowisko 
kierownicze w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w  Myszkowie  są powiązane z moją/naszą  firma  kapitałowo lub organizacyjne.: 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________  

                                       (dokładne określenie powiązania kapitałowego lub organizacyjnego ww. podmiotu ze składającym Oświadczenie). 

8. Oświadczam/y, że prowadzona przeze mnie / przez nas działalność gospodarcza  wymaga   nie wymaga * zezwolenia (koncesji). 

9. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są 

zgodne ze stanem faktycznym.  
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10. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów złożonych w 
związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji.  

 

_________________________________________________  

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć  firmowa  Zleceniodawcy) 

 

 
 

 

 
 

 

                        (podpis i pieczęć  firmowa  Zleceniodawcy) (podpis i pieczęć  firmowa  Zleceniodawcy) 
 

Klauzule zgód: 

 dotyczy Klientów będących osobą prawną  tj. spółek prawa handlowego     
 

1. Przyjmuje do wiadomości że:  
1) instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie 

przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.), 
udostępniać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom 
finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków; 

2) na podstawie art. 105 ust. 4 d) Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.), Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o 
zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

3) Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2187, z późn. zm.). 

 

dotyczy Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz każdego wspólnika spółki nieposiadającej osobowości prawnej 
(tj. spółka cywilna, spółka jawna, partnerska, lub spółka komandytowa, w której przynajmniej jednym z Komandytariuszy jest osoba fizyczna lub spółką 
nieposiadającą osobowości prawnej) oraz ich współmałżonków (w sytuacji gdy nie występuje rozdzielność majątkowa małżeńska) od których należy 
przyjąć załącznik pn. „Kwestionariusz osobisty” zawierający Formularz Zgód Część „B” i Formularz Zgód Część „C”. 

Oświadczenie małżonka Zleceniodawcy** 

Ja niżej podpisany/a __________________________________________ 
     (imię i nazwisko) 

   __________________________________________ 
     (seria i nr dowodu tożsamości) 

   __________________________________________ 
     (adres) 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez Współmałżonka/ę ______________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

zobowiązania z tytułu udzielonej/go gwarancji bankowej/poręczenia   

Załączniki: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 (*)     niepotrzebne skreślić 

(**)   dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

Data złożenia kompletnego wniosku  

Numer  wniosku  

Pieczątka i podpis pracownika Banku   

 

_________________________________________________  

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć  firmowa  Zleceniodawcy) 

 

 

(miejscowość, data) (podpis Współmałżonka/i  Zleceniodawcy) 


