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ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§1
1. Niniejszy regulamin wydano na podstawie Art.109 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. „Prawo bankowe” (Dz..U.Nr140, poz.939 z późn. zm.). Regulamin określa
podstawowe zasady oraz tryb udzielania gwarancji i poręczeń przez Bank Nowy BFG S.A.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§2
Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
1/Bank – Bank Nowy BFG S.A.,
2/zleceniodawca - osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca przedsiębiorstwo na terenie
działania banku spółdzielczego lub osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, mające siedzibę lub jednostki
organizacyjne na terenie działania banku spółdzielczego, zlecająca Bankowi udzielenie
gwarancji, potwierdzenie gwarancji lub poręczenia, potwierdzenie poręczenia
3/beneficjent - osoba fizyczna lub osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, na rzecz której została wystawiona
gwarancja i która jest uprawniona do wykonywania uprawnień z niej wynikających,
4/wierzyciel - osoba fizyczna lub osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, na rzecz której zostało wystawione
poręczenie i która jest uprawniona do wykonywania uprawnień wynikających z poręczenia.
§3
Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez
podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą
być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do
sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne
na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.
§4
Potwierdzenie gwarancji bankowej następuje w drodze złożenia przez bank jednostronnego
oświadczenia beneficjentowi gwarancji, w którym zobowiązuje się do zapłaty sumy
gwarancyjnej na tych samych warunkach, co bank, który udzielił gwarancji.
§5
Poręczenie jest umową, w której Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi
zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca nie spełnił
świadczenia, do którego był zobowiązany. Zawarcie umowy poręczenia następuje przez
przyjęcie przez wierzyciela pisemnego oświadczenia Banku.
§6
Potwierdzenie poręczenia następuje w drodze złożenia przez bank jednostronnego
oświadczenia Wierzyciela, w którym bank zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w
poręczeniu na tych samych warunkach, co bank, który udzielił poręczenia.
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§7
Regwarancja jest gwarancją banku, udzielaną bankowi (gwarantowi), który udzielił gwarancji
innemu podmiotowi, że przy spełnieniu określonych warunków pokryje należności
wypłacone przez gwaranta, w związku z udzieloną gwarancją.
§8
1.Gwarancja (poręczenie) oraz potwierdzenie gwarancji (poręczenia) winny być, pod
rygorem nieważności, udzielone na piśmie, na czas oznaczony.
2.Wydane gwarancje (poręczenia) oraz potwierdzenia gwarancji (poręczeń) podlegają ścisłej
ewidencji w jednostkach organizacyjnych Banku.
ROZDZIAŁ II
Zasady udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń
§9
Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a
posiadających zdolność prawną, w celu zabezpieczenia wykonywania wobec nich zobowiązań
wynikających z umów określonych w zleceniu.
§ 10
Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań
zleceniodawców z tytułu:
1) kredytów zaciągniętych w innych bankach,
2) innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.
§ 11
Bank udziela gwarancji i poręczeń na zlecenie Zleceniodawcy.
§ 12
1. Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest posiadanie przez zleceniodawcę:
a) rachunku bieżącego w Banku,
b) zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do uregulowania gwarantowanego
(poręczanego) zobowiązania w terminie jego zapłaty ustalonym w umowie zawartej
pomiędzy beneficjentem (wierzycielem), a zleceniodawcą oraz posiadanie przez niego
odpowiedniego zabezpieczenia . Zdolność kredytowa oraz terminowość regulowania
zobowiązań podlega bieżącej kontroli.
2. Fakt posiadania zdolności kredytowej
(potwierdzenia) gwarancji lub poręczenia.

nie

zobowiązuje

Banku

do

udzielenia

3. W zakresie zasad oceny zdolności kredytowej oraz form i rodzajów dokumentów
składanych przez Zleceniodawcę, stosuje się odpowiednio właściwe regulacje wewnętrzne
Banku.
4. Przy składaniu Zlecenia udzielania gwarancji/poręczenia, nie później niż przed zawarciem
umowy o udzielenie gwarancji/poręczenia, wręcza się Zleceniodawcy niniejszy regulamin
wraz ze wzorem umowy.
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§ 13
W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielenia (potwierdzenia) gwarancji
(poręczenia), Bank może żądać od zleceniodawcy zabezpieczenia przewidzianego prawem
cywilnym, wekslowym i bankowym, a w szczególności:

gwarancji innego banku,

blokady środków na rachunku bankowym i depozytów,

poręczenia cywilnego lub wekslowego,

hipoteki umownej,

cesji należności od dłużników zleceniodawcy,

przewłaszczenia lub zastawu na zasadach ogólnych i zastawu rejestrowego.
§ 14
Jeżeli w czasie trwania poręczenia lub gwarancji, zleceniodawca dokona częściowej zapłaty
na rzecz wierzyciela, o równowartość tej kwoty zmniejsza się zobowiązanie Banku z tytułu
tego poręczenia (gwarancji).
ROZDZIAŁ III
Tryb udzielania i potwierdzania gwarancji (poręczeń)
§ 15
1. Gwarancje (poręczenia) wydaje się (potwierdza się) na podstawie zlecenia udzielenia
gwarancji (poręczenia) oraz zawartej umowy o udzielenie gwarancji (poręczenia).
2. Zlecenie udzielenia gwarancji (poręczenia) powinno określać:
- nazwę (nazwisko) zleceniodawcy i jego siedzibę (adres),
- wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem)
- uprawnienia i obowiązki, jakie mają wynikać z gwarancji (poręczenia),
- beneficjenta,
- kwotę i termin obowiązywania gwarancji (poręczenia),
- wysokość obciążających zleceniodawcę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń i akredytyw,- bank prowadzący rachunki zleceniodawcy,
- proponowane formy zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielenia gwarancji
(poręczenia).
3.Zlecenie może być złożone na wzorze bankowym lub w dowolnej formie pod warunkiem,
że zawierać będzie wyżej wymienione elementy.
§ 16
Wraz ze zleceniem udzielania gwarancji (poręczenia) zleceniodawca powinien przedstawić:
- umowę, której postanowienia określają wierzytelność podlegającą zabezpieczeniu
gwarancją (poręczeniem) lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania
- dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej
zleceniodawcy.

§ 17
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Bank powinien zająć stanowisko w sprawie udzielenia gwarancji (poręczenia) niezwłocznie
po zebraniu wszystkich potrzebnych danych i zbadaniu zdolności kredytowej, przy
odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu kredytowania.
W razie potrzeby uzupełnienia dokumentów lub informacji, o których mowa w § 15 Bank
wzywa zleceniodawcę do ich uzupełnienia.
§ 18
O decyzji w sprawie udzielenia gwarancji /poręczenia/ Bank zawiadamia zleceniodawcę. W
przypadku decyzji pozytywnej ustalany jest termin podpisania umowy o udzielenie gwarancji
(poręczenia).
§ 19
1.Rezultatem podpisanej umowy jest wydanie gwarancji (poręczenia), którą można
sporządzić wg wzoru proponowanego przez Bank albo w formie jaką życzy sobie beneficjent
( na jego druku). Niezależnie jednak od formy, gwarancja (poręczenie) musi zawierać w swej
treści następujące elementy:
- numer gwarancji (poręczenia) i datę wystawienia,
- nazwę podmiotu, za który Bank gwarantuje lub poręcza,
- nazwę podmiotu, któremu Bank udziela gwarancji lub poręczenia,
- przedmiot gwarancji (poręczenia),
- kwotę gwarancji (poręczenia),
- termin ważności,
- zobowiązanie Banku do zapłaty na pierwsze żądanie wierzyciela.
2. Bank może nie przyjąć zaproponowanej przez beneficjenta (wierzyciela) formy gwarancji
(poręczenia) jeśli tekst gwarancji (poręczenia) jest nieprecyzyjny, niejasny, a
sformułowania dotyczące zobowiązania Banku nasuwają wątpliwości interpretacyjne lub
są niekorzystne dla Banku.
3. Gwarancję (poręczenie) i zapewnienie udzielenia gwarancji (poręczenia) podpisują osoby
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Banku.
4. Gwarancja (poręczenie) wystawiana jest przez Bank w trzech egzemplarzach, z których
oryginał otrzymuje beneficjent (wierzyciel), jedną kopię otrzymuje zleceniodawca, a druga
kopia pozostaje w Banku.
§ 20
Bank łącznie z umową o udzielenie gwarancji (poręczenia) może zawrzeć ze zleceniodawcą
umowę o cesję jego wszelkich wierzytelności, zawierającą równocześnie upoważnienie dla
Banku do dysponowania środkami na rachunkach zleceniodawcy w Banku oraz w innych
bankach, w celu wyegzekwowania spłaty całości zobowiązań z tytułu gwarancji (poręczenia).
ROZDZIAŁ IV
Prowizja od udzielanych gwarancji i poręczeń
§ 21
1. Z tytułu udzielenia gwarancji /poręczenia/ pobierana jest prowizja od gwarantowanej
lub poręczanej kwoty, w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat Banku.
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2. Wysokość prowizji może zależeć od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
zleceniodawcy i terminu ważności gwarancji /poręczenia/.
3. Prowizja może być pobrana jednorazowo w dniu wydania gwarancji /poręczenia/ za
cały okres obowiązywania gwarancji /poręczenia/ lub rozłożona na raty płatne w
terminach określonych w umowie o udzielenie gwarancji /poręczenia/.
4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
ROZDZIAŁ V
Roszczenia z tytułu udzielonych i potwierdzonych gwarancji i poręczeń
§ 22
1. W przypadku złożenia przez beneficjenta pisemnego żądania zapłaty wraz z
oświadczeniem, że zleceniodawca nie wywiązał się wobec beneficjenta z zobowiązania
zabezpieczonego gwarancją (poręczeniem) Bank, który udzielił gwarancji (poręczenia),
wypłaca beneficjentowi kwotę określoną w gwarancji (poręczeniu), pomniejszoną o
ewentualną spłatę części gwarantowanej (poręczanej) kwoty przez zleceniodawcę.
2. Żądanie wypłaty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu beneficjenta.
§ 23
Po dokonaniu zapłaty na rzecz beneficjenta, o której mowa w § 22. ust.1 Bank:
1) obciąża równowartością kwoty wypłaconej z tytułu gwarancji (poręczenia) oraz
poniesionych kosztów, rachunek zleceniodawcy wskazany w zleceniu udzielenia gwarancji
(poręczenia) - jeżeli zleceniodawca posiada rachunek w Banku. W przypadku braku
środków na wyżej wymienionym rachunku Bank ewidencjonuje kwotę zadłużenia na
koncie zadłużenia przeterminowanego i dokonuje przymusowego ściągnięcia zadłużenia
oraz należnych odsetek z pierwszych wpływów bieżących na rachunek wymieniony w
zleceniu udzielenia gwarancji (poręczenia) bez dyspozycji zleceniodawcy i przed
wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych,

2) składa dyspozycje obciążenia rachunku zleceniodawcy wskazanego w zleceniu udzielenia
gwarancji (poręczenia) wraz ze złożonym uprzednio w Banku pełnomocnictwem - jeżeli
zleceniodawca posiada rachunek w innym banku. W przypadku braku środków na wyżej
wymienionym rachunku Bank ewidencjonuje kwotę zadłużenia na koncie zadłużenia
przeterminowanego i postępuje w sposób określony w pkt. 1 i § 24,
3) pobiera odsetki w wysokości określonej przez Bank dla należności przeterminowanych od
kwoty wypłaconej z tytułu gwarancji (poręczenia) oraz poniesionych kosztów począwszy
od dnia realizacji gwarancji przez Bank.
§ 24
1. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń Banku w sposób określony w § 23
Bank dochodzi swoich należności z przyjętego zabezpieczenia na zasadach określonych w
Instrukcji „Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, innych
regulaminach obowiązujących w Banku oraz powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
2. Jeżeli według oceny Banku istnieje możliwość poprawy sytuacji finansowej
zleceniodawcy, Bank może wstrzymać się z realizacją dochodzenia należności z
przyjętego zabezpieczenia przez taki okres, aby nie minął okres ważności prawnego
zabezpieczenia gwarancji (poręczenia).
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3. Bank może prowadzić egzekucję swoich należności ze wszystkich składników
majątkowych dłużnika, w pierwszej kolejności z tych, które według Banku w najkrótszym
czasie doprowadzą do zaspokojenia jego roszczeń.
§ 25
Roszczenia z gwarancji (poręczenia) zgłoszone przez beneficjenta po terminie ważności
gwarancji (poręczenia) nie są uwzględniane przez Bank.
§ 26
1. Wygaśnięcie gwarancji (poręczenia) następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności gwarancji (poręczenia),
2) pisemnego zwolnienia Banku ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji
(poręczeniu) przed upływem terminu ważności gwarancji (poręczenia),
3) wywiązania się przez zleceniodawcę z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji
(poręczenia),
4) zwrócenia Bankowi dokumentu gwarancji.
2. Jako wygaśnięcie gwarancji (poręczenia) traktuje się również przypadek, gdy świadczenia
z gwarancji (poręczenia) dokonywane przez Bank osiągnęły kwotę gwarancji (poręczenia).
3. W przypadku wygaśnięcia gwarancji (poręczenia) Bank występuje do beneficjenta o zwrot
oryginału gwarancji (poręczenia).
§ 27
Postanowienia dotyczące udzielania gwarancji i poręczeń stosuje się odpowiednio przy
potwierdzaniu gwarancji i poręczeń.
§ 28
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Zlecenie udzielenia gwarancji.
Załącznik nr 2 - Zlecenie udzielenia poręczenia.
Załącznik nr 3 - Umowa o udzielenie gwarancji (poręczenia).
Załącznik nr 4 - Gwarancja.
Załącznik nr 5 - Poręczenie.
Załącznik nr 6 - Zapewnienie udzielenia gwarancji (poręczenia)
Załącznik nr 7 – Potwierdzenie przez Bank Nowy BFG S.A. gwarancji.
Załącznik nr 8 – Zlecenie potwierdzenia gwarancji.
Załącznik nr 9 – Potwierdzenie przez Bank Nowy BFG S.A. poręczenia.
Załącznik nr 10 - Zlecenie potwierdzenia poręczenia.
Zarząd
Banku Nowego BFG Spółka Akcyjna
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