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Załącznik nr 3 

do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń 

 

 

 

 

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA  
W RAMACH LINII GWARANCJI / PORĘCZENIA  

I. DANE DO WNIOSKU 

1. Wniosek o udzielenie w ramach linii: 

Gwarancji  

Gwarancji stanowiącej regwarancję dla Banku 

___________________________________________________________________________________________________ 

(nazwa I adres banku wystawiającego gwarancję na podstawie regwarancji Banku BPS S.A.) 

Poręczenia według prawa cywilnego 

Awalu 

2. W ramach  

 Umowy o Linie na udzielenie gwarancji / poręczenia 

 Odnawialna 

 Nieodnawialna 

 Warunkowa  

 Bezwarunkowa  

3. Zleceniodawca 

Nazwa/ Imię i 

nazwisko 
 

Osoba upoważniona 

do kontaktu z 

Bankiem 
 

II. DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE GWARANCJI/PORĘCZANIA/AWALU: 

1. Kwota i waluta gwarancji / poręczenia / awalu: 

Kwota  waluta  

Słownie  

Okres  

2. 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Pieczęć Zleceniodawcy) 
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3. Teks gwarancji bankowej: 

Tekst gwarancji wg wzoru 

 Banku BPS S.A.  załączonego  banku zagranicznego  inne 

Zobowiązanie z tytułu gwarancji/poręczenia/awalu 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/ awalizowany weksel należy przekazać: 

 bezpośrednio Beneficjentowi 

 za pośrednictwem banku* 

 osobie upoważnionej przez zleceniodawcę 

Nazwa i adres banku oraz kod SWIFT 

 poczta poleconą  pocztą kurierską  drogą telekomunikacyjną 

4. Prowizje i opłaty  

Prowizje i opłaty banku BPS S.A. pokrywa: 

 Beneficjent  Zleceniodawca 

Prowizje i opłaty banku krajowego lub zagranicznego pokrywa: 

 Beneficjent  Zleceniodawca 

5. Proponowane zabezpieczenie gwarancji/poręczenia  

Rodzaj zabezpieczenia 
Krótki opis 

zabezpieczenia 

Wartość zabezpieczenia 

określona na podstawie: 

Wartość 

zabezpieczenia 

[w pln] 

    

    

    

    

Łączna wartość zabezpieczenia (PLN)  

6. Inne istotne informacje 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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7. Dane dotyczące osoby do kontaktu w sprawach księgowych: 

Imię i Nazwisko  

Numer telefonu  

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

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

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:  

ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną 

kapitałowo / majątkowo / organizacyjnie* są / nie* są akcjonariuszami 

Banku BPS S.A.  

 

oświadczam, że toczy / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe 

cywilne/karne* w sprawie 
 

oświadczam, że jestem / nie jestem* akcjonariuszem Banku BPS S.A. i posiadam .............. akcji Banku BPS S.A. 

upoważniam Bank BPS S.A. do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.  

III. OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY: 

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

objętych / nie objętych ugodą*.  

2. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków 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 likwidacji 

lub postępowania naprawczego 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, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką** 

7. Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* akcjonariuszami Banku BPS S.A.  

8. Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* akcjonariuszami 

Banku BPS S.A. lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie 

Banku. 

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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IV. ZGODY ZLECENIODAWCY: 

§ 1.  

(stosuje się w przypadku Klientów nie będących os. fiz.)* 

1. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej:……………………..………… 

2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyraża zgody* na wykorzystanie podanych w zleceniu udzielenia 

gwarancji/poręczenia  danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, polegającego na 

otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ 

rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, 

z późn. zm.). 

(stosuje się w przypadku Klientów będących os. fiz. prowadzącymi działalność gosp., wykonującymi wolny zawód, wspólnikami s.c.)* 

W związku ze złożonym przez mnie zleceniem udzielenia gwarancji/poręczenia  , oświadczam co następuję: 

1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, że: 

1) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81 będzie administratorem moich 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922, z późn.zm.); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu  rozpatrzenia niniejszego Wniosku oraz 

zawarcia i realizacji umowy zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia, a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 

5 ustawy o ochronie danych osobowych; 

3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1988, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie 

przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi 

Klientów przy ul. Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek 

Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa ul. 

Postępu 17 A, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie  z 

zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe. 

2. Wyrażam/y zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w celu reklamy produktów i usług 

Banku zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn.zm.) 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

2) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, 

polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym 

także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 
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3) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) w tym celu 

wskazuje adres poczty elektronicznej: 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 

 TAK   NIE 

 

email……………………………………………..  

 

 TAK   NIE  

 

email…………………………………………….. 

 

4) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów 

i świadczonych usług  przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank BPS S.A., w szczególności BPS Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Twój Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

5) na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 

ww. podmiotów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych 

systemów wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach 

oferowanych przez ww. Podmioty, w tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.); 

6) na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) na adres poczty 

elektronicznej 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

7) przetwarzanie i udostępnianie  przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77 

A   – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych przez Bank 

Polskiej Spółdzielczości S.A.,  a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu 

mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie dłuższy, niż  określony przepisami prawa 

liczony od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r.  Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.) oraz innych ustaw. 

Zleceniodawca I Zleceniodawca II 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

 

3. Przyjmuje/my do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawienia 

a także prawo żądania zaprzestania  przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

4. Przyjmuje/my do wiadomości, iż Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może - bez mojej 

zgody - przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową ,w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych 

określonych w art. 128 ust.3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat. 

§ 2.  

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.) upoważniam Bank BPS S.A. do wystąpienia bezpośrednio 

lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów 
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przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i do Krajowego Rejestru 

Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań 

oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. Zakres danych o jakie 

bank może wystąpić określa art.2 ww. ustawy. 

2. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A,                         

02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank BPS S.A., a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, 

stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem 

przez Bank BPS S.A. czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 24 miesięcy od dnia otrzymania przez Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe 

oraz innych ustaw. Przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

i ich poprawienia a także prawo żądania zaprzestania  przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

3. 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. 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

(**) w przypadku wspólników spółek osobowych gdy oświadczenia wspólników różnią się od siebie, należy przyjąć oświadczenie osobno od 

każdego wspólnika spółki    

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis firmowa  Zleceniodawcy ) 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

Oddział Banku BPS S.A.  

Data złożenia wniosku  

Wniosek kompletny   Tak                                                                                Nie 

Data złożenia kompletnego wniosku  

 


