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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Szczególne Warunki, zwane dalej SWU, mają zastoso-
wanie 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 zapłaty długu 
celnego oraz należności podatkowych Zobowiązanym, którzy  
są zobowiązani do złożenia zabezpieczenia majątkowego zgodnie  
z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów 
prawnych.

2. Określenia użyte w niniejszych SWU mają następujące znaczenie:

OWU – Ogólne Warunki Umów o gwarancje ubezpieczeniowe.

Beneficjent  – Dyrektor Izby Celnej bądź Naczelnik Urzędu Cel-
nego.

Zobowiązany  – importer bądź inny podmiot zobowiązany do zło-
żenia zabezpieczenia majątkowego zgodnie z przepisami Wspólno-
towego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych.

Gwarancja  – pisemne, jednostronne zobowiązanie UNIQA TU S.A. 
do zapłaty kwoty roszczenia w przypadku zajścia zdarzenia obję-
tego Gwarancją.

Dług celny  – zobowiązanie obejmujące łącznie należności celne, 
podatkowe, akcyzowe oraz inne opłaty przewidziane przez Wspól-
notowy Kodeks Celny, których niezapłacenie w terminie przez 
Zobowiązanego powoduje powstanie odpowiedzialności z Gwa-
rancji.

Wspólnotowy Kodeks Celny  – rozporządzenie Rady (EWG)  
nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992 z późn. zm.) zwane dalej WKC.

Udzielenie gwarancji

§ 2

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

2. Do wniosku Zobowiązany załącza:
a) dokumenty wskazane w § 3 OWU,
b) dokumenty wskazujące na obowiązek złożenia zabezpieczenia 

długu celnego,
c) inne, wymagane okolicznościami dokumenty, o złożenie któ-

rych wystąpi UNIQA w formie pisemnej.

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

4. Każdorazowo udzielenie i wydanie Gwarancji UNIQA TU S.A. uza-
leżnia od oceny ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem złożo-
nej dokumentacji oraz bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Zobowiązanego.

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

6. 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 kwot wynikających z powstałego  
w okresie obowiązywania Gwarancji Długu celnego do wysokości 
sumy gwarancyjnej, jeżeli zapłacenie wyżej wymienionych należ-
ności stanie się wymagalne.

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

3. Każda kwota wypłacona z Gwarancji zmniejsza sumę gwarancyjną.

4. Gwarancja wygasa w przypadkach określonych w jej treści.

Składka

§ 4

1. Zobowiązanemu przysługuje zwrot całości lub części zapłaconej 
składki w przypadku nieprzyjęcia Gwarancji przez Beneficjenta 
przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności.

2. Zobowiązany może zwrócić się do UNIQA TU S.A. z pisemnym 
wnioskiem o zwrot składki na co najmniej jeden dzień roboczy 
przed rozpoczęciem okresu ważności Gwarancji.

3. Do wniosku o zwrot składki Zobowiązany załącza oryginał Gwaran-
cji i dokumenty potwierdzające zajście okoliczności uzasadniającej 
zwrot składki.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Niniejsze SWU stanowią część integralną OWU. W sprawach nie-
uregulowanych w niniejszych SWU mają zastosowanie postanowie-
nia OWU.

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


