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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastosowanie 
do Umów Generalnych o gwarancje ubezpieczeniowe, w ramach 
których, na wniosek przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą - zwanych dalej Zobowiązanymi, UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej UNIQA TU S.A., udziela 
Gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu.

2. Określenia użyte w niniejszych SWU mają następujące znaczenie:

OWU – Ogólne Warunki Umów o gwarancje ubezpieczeniowe.

Beneficjent – podmiot wskazany w gwarancji, uprawniony do otrzy-
mania sumy gwarancyjnej.

Zobowiązany – wykonawca kontraktu zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

Kontrakt – umowa pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym,  
z której wynika obowiązek złożenia zabezpieczenia w postaci gwa-
rancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja – pisemne, jednostronne zobowiązanie UNIQA TU S.A. 
do zapłaty kwoty roszczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego 
gwarancją.

Suma gwarancyjna – maksymalna kwota zobowiązania UNIQA  
TU S.A. określona w gwarancji.

Udzielenie gwarancji

§ 2

1. UNIQA TU S.A. udziela Gwarancji na podstawie pisemnego wniosku 
o udzielenie gwarancji, złożonego przez Zobowiązanego, po spełnie-
niu warunków określonych w § 6 OWU.

2. Do wniosku Zobowiązany załącza:
a) dokumenty wskazane w § 3 OWU,
b) Kontrakt/projekt Kontraktu lub inne dokumenty wskazujące  

na obowiązek złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 
kontraktu,

c) posiadane referencje,
d) inne, wymagane okolicznościami dokumenty, o złożenie których 

wystąpi UNIQA TU S.A. w formie pisemnej.

3. Wszelkie dokumenty związane z Kontraktem powinny być przedło-
żone UNIQA TU S.A. w języku polskim.

4. Każdorazowo udzielenie i wydanie Gwarancji UNIQA TU S.A. uzależ-
nia od oceny ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem treści doku-
mentacji związanej z Kontraktem, treści wymaganej Gwarancji oraz 
bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Zobowiązanego.

5. Udzielenie Gwarancji o treści innej niż wzór aktualnie obowiązujący 
w UNIQA TU S.A, wymaga indywidualnej akceptacji UNIQA TU S.A.

6. UNIQA TU S.A przysługuje prawo odmowy wydania Gwarancji. 
Odmowa udzielenia Gwarancji nie wymaga uzasadnienia.

7. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wstrzymania wystawiania 
Gwarancji, w przypadku wystąpienia zgłoszenia roszczenia i/lub 
wypłaty z tytułu innych Gwarancji udzielonych Zobowiązanemu,  
do czasu spełnienia w całości roszczeń UNIQA TU S.A. w stosunku 
do Zobowiązanego.

Zakres odpowiedzialności z gwarancji

§ 3

1. Na podstawie Gwarancji UNIQA TU S.A. zobowiązuje się do zapłaty 
Beneficjentowi kwoty roszczenia, nie wyższej niż Suma gwarancyjna, 
o ile Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał Kontrakt, 
zgodnie z jego postanowieniami oraz treścią wystawionej Gwarancji.

2. Sumę gwarancyjną ustala się w wysokości nie wyższej niż wartość 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu okre-
ślonego w treści dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) 
niniejszych SWU.

3. Każda kwota wypłacona z Gwarancji zmniejsza Sumę gwarancyjną.

4. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się w dniu określo-
nym w Gwarancji i trwa przez okres w niej wskazany.

5. Gwarancja wygasa w przypadkach określonych w jej treści.

Składka

§ 4

1. Zobowiązanemu przysługuje zwrot całości lub części zapłaconej 
składki w następujących przypadkach:
a) rozwiązania Kontraktu za porozumieniem stron przed rozpoczę-

ciem okresu odpowiedzialności,
b) nieprzyjęcia Gwarancji przez Beneficjenta,
c) innych uzasadnionych okolicznościach, wynikających z dodatko-

wych porozumień, zawartych pomiędzy Beneficjentem a Zobo-
wiązanym w okresie realizacji Kontraktu (np. skrócenie okresu 
realizacji Kontraktu, zmniejszenie wartości robót, inne).

2. W razie wystąpienia jednej z sytuacji określonej w ust. 1 i pisemnego 
powiadomienia o niej UNIQA TU S.A. w ciągu 7 dni od daty począt-
kowej obowiązywania Gwarancji, Zobowiązany może złożyć wnio-
sek o zwrot całości lub części składki, dołączając do niego oryginał 
Gwarancji i dokumenty potwierdzające zajście okoliczności uzasad-
niającej zwrot składki. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zobowiązany może złożyć wniosek  
o zwrot w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 2.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Niniejsze SWU stanowią część integralną OWU. W sprawach nieure-
gulowanych w niniejszych SWU mają zastosowanie postanowienia 
OWU.

2. Niniejsze SWU zostały zatwierdzone uchwałą zarządu z 15 grudnia 
2020 r. 


