Wzór gwarancji korporacyjnej

Beneficjent:
TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

GWARANCJA KORPORACYJNA
My,……………………… z siedzibą w ………………, ul. ………………………….., …..-……
……………….., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez ………………. w ………………., Wydział ………………………… pod
numerem KRS ………………………, NIP ……………………., o kapitale zakładowym w
wysokości ……………. (wpłaconym w całości) zwani dalej: Gwarantem, reprezentowana
przez:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
zostaliśmy poinformowani, że
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP: 611 020 28 60,
o kapitale zakładowym w wysokości: 560 575 920,52 zł (wpłaconym w całości), zwana dalej:
Beneficjentem oraz
…………………………………….., z siedzibą w ………………, ul. …………………………..,
…..-…… ……………….., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego

prowadzonego

przez

……………….

w

……………….,

Wydział

………………………… pod numerem KRS ………………………, NIP …………………….,
o kapitale zakładowym w wysokości ……………. (wpłaconym w całości), zwana dalej:
Sprzedawcą zawarły w dniu ……………... Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi
Kompleksowej nr GUD-K/……../………./TD, zwaną dalej: Umową.
Niniejsza gwarancja korporacyjna wystawiona na Waszą rzecz zabezpiecza należyte
wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy.
W związku z powyższym my, Gwarant, gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo,
niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zapłatę na rzecz Beneficjenta, wszelkich
należności przysługujących Beneficjentowi względem Sprzedawcy wynikających z Umowy do
łącznej

wysokości

………………………

(słownie:

………………..………………..……),

na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta, właściwie przez Niego podpisane, oraz
pisemne oświadczenie Beneficjenta, że Sprzedawca nie wywiązał się częściowo
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lub całkowicie ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy, w terminie
10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Beneficjenta pierwszego
pisemnego żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta.
Dla celów identyfikacyjnych Wasze żądanie zapłaty musi zawierać oświadczenie Waszego
banku potwierdzające, że żądanie to jest podpisane przez osoby należycie umocowane do
reprezentowania Waszej firmy oraz wskazywać bank oraz numer rachunku, na który winien
być dokonany przelew.
Nasza gwarancja jest ważna do dnia ………………..…… włącznie, co oznacza, że żądanie
zapłaty i oświadczenie Beneficjenta musi wpłynąć do nas najpóźniej w tym dniu.
Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) gdyby Wasze żądanie zapłaty nie zostało zgłoszone w terminie ważności gwarancji;
2) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Was z zobowiązań wynikających z niniejszej
gwarancji, przed upływem terminu jej ważności,
3) gdyby oryginał niniejszego dokumentu został nam zwrócony w terminie ważności
Gwarancji,
4) gdy wysokość świadczenia z gwarancji osiągnie sumę gwarancyjną.
Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu ważności gwarancji.
Po upływie terminu ważności, żadne roszczenia nie będą rozpatrywane przez naszą Spółkę.
Gwarancja wchodzi w życie z dniem ………………………..
Każda płatność z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza proporcjonalnie nasze zobowiązanie.
Gwarancja jest nieprzenośna.
Wszelkie wpłaty dokonane zgodnie z niniejsza gwarancją będą wolne od jakichkolwiek
potrąceń i odliczeń.
Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
gwarancją zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby TAURON Dystrybucja S.A.
Żądanie zapłaty, jak również wszelka korespondencja dotycząca niniejszej gwarancji powinna
być kierowana na adres:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

..............................................................
(pieczęci i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Gwaranta)

..............................................................
(pieczęć firmowa Gwaranta)
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