Załącznik nr 1A do Zasad i uprawnień do zawierania umów w ubezpieczeniach korporacyjnych w segmencie ubezpieczeń finansowych cz.I. Gwarancje
ubezpieczeniowe

WNIOSEK
o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej /
o zawarcie Umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji w ramach określonego limitu
I.
WNIOSKODAWCA:
Nazwa Wnioskodawcy/adres:
REGON
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Reprezentowany przez (imię, nazwisko i stanowisko; dane komplementariusza) –
wymagane w przypadku wniosku podpisywanego elektronicznie):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z WARTA S.A.:

NIP

II. PRZEDMIOT WNIOSKU
 Umowa o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych w ramach określonego limitu:
Wysokość limitu gwarancyjnego: ………………………………………………………………….
Rodzaj gwarancji jaki ma obejmować umowa o limit:
 Gwarancje wadialne (przetargowe)
 Gwarancje zwrotu zaliczki
 Gwarancje należytego wykonania
 Gwarancje kaucyjne
 Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek
 Gwarancja ubezpieczeniowa:
Rodzaj gwarancji (zgodnie
Suma gwarancyjna
z wykazem powyżej)

Termin ważności gwarancji

Uwagi

od ................... do .................
od .................. do ..................
III. DANE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / KONTRAKTU ZABEZPIECZANEGO GWARANCJĄ
1. Beneficjent (pełna nazwa, dokładny adres, tel./fax): ………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Przedmiot postępowania / kontraktu: .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
3.. Miejsce wykonania: ......................................................................................................................................................................
4.. Wartość (na etapie postepowania o udzielenie zamówienia należy podać wartość przewidywaną): .........................................................
5. Termin wykonania: ........................................................................................................................................................................
IV. KONSORCJANCI (wypełnić w przypadku realizacji kontraktu przez konsorcjum)
(nazwa firmy, adres, regon, procentowy udział w realizacji kontraktu)

1.……………………………………………………………………………………………………… udział w realizacji kontraktu …………………%
2……………………………………………………………………………………………………… udział w realizacji kontraktu …………………%
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. PROPONOWANE PRAWNE ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ TUIR WARTA S.A.
 Weksel własny in blanco
 Inne (jakie, proszę wymienić) ………………………….
VI. Czy było zgłoszone roszczenie z jakiejkolwiek ubezpieczeniowej bądź bankowej gwarancji udzielonej na wniosek Wnioskodawcy lub
podmiotu/ów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy?


TAK



NIE

VII. Prosimy o załączenie dokumentów poniżej – w zależności od rodzaju wnioskowanej gwarancji.
TUiR WARTA S.A. zastrzega sobie prawo do:
- wglądu do oryginałów dokumentów Wnioskodawcy,
- żądania dokumentów i informacji dodatkowych oraz potwierdzenia dokumentów i informacji przekazywanych,
- kontaktowania się z innymi podmiotami w celu uzyskania informacji potrzebnych, według oceny TUiR WARTA S.A. do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia gwarancji.
Przekazywane przez Wnioskodawcę informacje służą TUiR WARTA S.A. wyłącznie do celów związanych z działalnością ubezpieczeniową.
Niniejszym oświadczamy, iż:.
- informacje i okoliczności podane przez nas w niniejszym wniosku oraz załączone dokumenty są prawdziwe, według naszej najlepszej wiedzy i przekonania oraz że za
wszelkie skutki prawne, jakie mogą wyniknąć w związku z wydaniem gwarancji ubezpieczeniowej, ponosimy pełną odpowiedzialność wobec TUiR WARTA S.A. i
zobowiązujemy się do zapłaty na rzecz TUiR WARTA S.A. wszelkich kwot wypłaconych przez TUiR WARTA S.A. wraz z kosztami i odsetkami, w przypadku realizacji gwarancji
udzielonej na podstawie niniejszego wniosku:
- akceptujemy treść gwarancji wystawianych przez TUiR WARTA S.A.,
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- niniejszy wniosek nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz art.661 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że brak odpowiedzi TUiR WARTA S.A. przed upływem 14 dni od
złożenia oferty nie rodzi skutków prawnych określonych w art. 810 Kodeksu cywilnego,
- upoważniamy TUiR WARTA S.A. do uzgadniania z Beneficjentem treści gwarancji.
- upoważniamy TUiR WARTA S.A. do negocjowania z Beneficjentem gwarancji (ewentualnych) wnioskowanych przez niego zmian w treści gwarancji.

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i
przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne informacje Administratora danych osobowych zostały załączone do niniejszego wniosku. Dostępne są również na stronie
www.warta.pl.
Oświadczam, że zapoznałam\em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę i zobowiązuję się przekazać te informacje również
Beneficjentowi oraz innym osobom, których dane są wskazane w niniejszym wniosku.

.....................................................
Miejscowość, data

…………................................................................
pieczęć

firmowa
podpisy
i
pieczątki
imienne
uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

osób

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH



Kopia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia i specyfikacji warunków przetargowych w przypadku gwarancji wadialnych
(przetargowych)



Kopia kontraktu / umowy (z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego w przypadku kontraktów z partnerem zagranicznym), z którego
wynikają zobowiązania mające być zabezpieczone gwarancją





Końcowy protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór robót
Umowa konsorcjum lub pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum
Referencje od podmiotów, na rzecz których wykonano prace podobne do prac objętych przedmiotowym kontraktem lub postępowaniem
o udzielenie zamówienia
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