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GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI 

NR .........../............ 
 
Zostaliśmy poinformowani, że w dniu .................. zawarliście z JMP Flowers Power Sp. z o.o. 
................................................................................................................................................, 
zwaną dalej Firmą, Kontrakt   nr ....................... zwany dalej Kontraktem. Na mocy postanowień 
Kontraktu Firma ma otrzymać od Was w terminie ......................... zaliczkę na 
poczet ........................................................................... (przedmiot Kontraktu), w 
wysokości .............................. % łącznej kwoty wartości Kontraktu, tj. ................... zł. (słownie 
złotych: ...................................................................................................................), zwaną dalej 
Zaliczką. 
Zaliczka powinna być zwrócona w terminie ............................................................................. 
W przypadku niewykonania przez Firmę zobowiązań wynikających z Kontraktu i odmowy zwrotu 
Zaliczki, my Bank ......................................................................................................, działając na 
zlecenie ................................................................................................ zobowiązujemy się 
nieodwołalnie, niezależnie od ważności i skutków prawnych Kontraktu, do zapłacenia Wam każdej 
kwoty do wysokości ……………………………............... 
(słownie: .......................................................................................)  
na Wasze pisemne żądanie zapłaty, właściwie podpisane, do którego będą dołączone: 
1) Wasze  pisemne wezwanie Firmy do zwrotu zaliczki, 
2) Wasze pisemne oświadczenie, że Firma nie wykonała Kontraktu i nie zwróciła Zaliczki, będąc do 
tego zobowiązana. 
 
W celu identyfikacji Wasze pisemne żądanie zapłaty wraz z dołączonymi do niego w.w. dokumentami, 
uzasadniającymi Wasze roszczenie oraz Wasze oświadczenie, muszą być przedstawione nam za 
pośrednictwem ...................................................................................... 
                                        (firma banku) 
 
Bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w Waszym imieniu. 

Gwarancja wchodzi w życie po otrzymaniu Zaliczki przez Firmę. 

Nasza gwarancja ważna jest do ..................................... 
co oznacza, iż Wasze żądanie zapłaty i dołączone do niego ww. dokumenty oraz Wasze oświadczenie 
muszą wpłynąć do nas w lub przed tym dniem, i wygasa automatycznie  
i całkowicie w przypadku: 
1)  gdyby Wasze żądanie zapłaty oraz dołączone do niego ww. dokumenty i Wasze oświadczenie nie 

zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 
2)  zwolnienia nas przez Was ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem 



terminu jej ważności, 
3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 
4) zwrócenia nam  niniejszej gwarancji w terminie jej ważności, 
5) zwrotu Zaliczki udokumentowanego nam przesłanym potwierdzeniem zapłaty. 

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona po upływie terminu jej ważności lub 
w przypadku zwrotu Zaliczki. 

Żadne zmiany Kontraktu nie wpływają na ważność tej gwarancji ani na zakres zobowiązania Banku. 

Bank rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach Kontraktu. 

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności mimo 
niezwrócenia jej nam. 

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna. 
Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. 
 
Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej.   

 
 
 

 
 ......................................................... 

(stempel firmowy i podpis/y za Bank) 


