WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ
STANOWIĄCĄ ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA
ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI MECHANIZMÓW
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego wniosku drukowanymi literami. W przypadku nie zakreślenia pola zawierającego odpowiedź pozytywną, odpowiedź będzie uważana
za negatywną. W przypadku istnienia wariantów odpowiedzi prosimy wybrać i zakreślić właściwe pole.
A. DANE ZOBOWIĄZANEGO
Nazwa

NIP

REGON

PKD

I. Dane adresowe Zobowiązanego
Kraj

Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Numer domu

Telefon

Stacjonarny

Numer lokalu

Komórkowy

Fax

E-mail

II. Adres korespondencyjny Zobowiązanego
Kraj

Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Skrytka pocztowa
III. Beneficjent
Nazwa

NIP

REGON

PKD

IV. Dane adresowe Beneficjenta
Kraj

Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Numer domu

Telefon

Stacjonarny

Fax

Numer lokalu

Komórkowy
E-mail

B. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UDZIELONĄ GWARANCJĄ
V. Główni Udziałowcy, Akcjonariusze:

VI. Rodzaj prowadzonej działalności/branża wg PKD

VII. Łączna suma posiadanych przez firmę gwarancji (ubezpieczeniowych oraz bankowych) włącznie gwarancjami udzielonymi przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Kto udzielił

Beneficjent gwarancji

Kwota [zł]

Termin ważności (DD:MM:RRRR)

Beneficjent gwarancji

Kwota [zł]

Termin ważności (DD:MM:RRRR)

VIII. Udzielone przez firmę poręczenia
Kto udzielił
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IX. Informacje o zaciągniętych kredytach
Rodzaj kredytu

Zaciągnięty w banku

Kwota [zł]

Zabezpieczenia

X. Informacje o innych obciążeniach majątkowych firmy / właścicieli
Obciążenie

Kwota [zł]

Na rzecz

Hipoteka
Przewłaszczenie
Cesja
Inne
XI. Struktura należności z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych
Należności przeterminowane:
Stan na:

rok ubiegły

Należności ogółem

ogółem

w tym:
do 30 dni

31 - 60 dni

61 - 90 dni

91 - 180 dni

powyżej 180 dni

91 - 180 dni

powyżej 180 dni

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

wg ostatniego F-01

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

XII. Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług w przedziałach czasowych

rok ubiegły

Zobowiązania przeterminowane:

Zobowiązania
ogółem

Stan na:

ogółem

w tym:
do 30 dni

31 - 60 dni

61 - 90 dni

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

wg ostatniego F-01

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

XIII. Nazwy i adresy banków prowadzących rachunki bieżące

XIV. Siedziba Urzędu Skarbowego, w którym opłacany jest podatek:

XV. Siedziba ZUS, w którym opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne

XVI. Czy istnieje rozdzielność majątkowa (wypełniają osoby fizyczne, prowadzące działalność w ramach spółki jawnej oraz kompementariusz w spółce komandytowej)
Tak
C. INFORMACJE O GWARANCJI
XVII. Termin ważności gwarancji

NIE

Do (DD:MM:RRRR)

Od (DD:MM:RRRR)
XVIII. Kwota gwarancji
.......................................................

zł

(słownie)

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

XIX. Propozycje zabezpieczeń dla gwaranta

XX. Rodzaj gwarancji:
Pojedyncza

Zbiorcza

XXI. Przedmiot gwarancji
1.

Symbol mechanizmu WPR

2.

Nazwa mechanizmu WPR
Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego gwarancją

3.

4.

a.

wadium

b.

zwrot zaliczki

c.

dobre wykonanie umowy

d.

wykonanie pozwolenia

e.

inne

Nazwa i/lub opis programu
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XXII. Towar, którego dotyczy gwarancja
Rodzaj towaru:
Kto udzielił

Ubezpieczenie towaru:

Ryzyko
Kwota
Termin

XXIII. Dane dotyczące działalności związanej z udzieloną gwarancją
Doświadczenie w działalności, która ma być objęta umową o gwarancje:

Udział obrotów związanych z wybranym mechanizmem do obrotów ogółem:

Miejscowość

Data (DD:MM:RRRR)

Podpis Zobowiązanego

OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANEGO
Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem/am się z treścią pełnomocnictwa do wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających
do zawarcia umów gwarancji ubezpieczeniowej.
Oświadczam, że udzieliłem/am powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę
na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.*

Podpis składającego oświadczenie

dnia

* od wyrażenia niniejszej zgody nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia, w razie niewyrażania zgody prosimy o jej wykreślenie w całości
Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
Do niniejszego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub osobę odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie
ewidencji podatkowej (proszę zakreślić dostarczone dokumenty):
aktualny odpis z KRS lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, statut i umowa spółki
numer statystyczny REGON
wykaz majątku właścicieli firmy (w przypadku osób fizycznych oraz współpracowników spółek jawnych i komandytowych)
sprawozdanie finansowe za rok poprzedni wraz z raportem biegłego rewidenta (w przypadku firm rozpoczynających współpracę z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,
za dwa lata ubiegłe)
sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek za ubezpieczenie społeczne
opinia banku prowadzącego rachunek bieżący
opinia banków, w których firma ma zaciągnięte kredyty
zeznanie podatkowe za ostatni rok oraz miesiąc wraz z załącznikami składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
kopie polis, o których mowa w pkt XX
UWAGI
1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i banku powinny być wystawione w okresie jednego miesiąca przed zawarciem umowy.
2. Odpis z KRS powinien być wydany w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy.
3. W przypadku poręczenia za wnioskodawcę do wniosku należy dołączyć dokumenty poręczyciela jak w spisie załączników.
4. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zastrzega sobie prawo wglądu przez upoważnione osoby do ksiąg rachunkowych albo podatkowych oraz innych dokumentów
finansowych niezbędnych do oceny ryzyka udzielanej gwarancji.
5. Niniejszy wniosek może być rozpatrywany po złożeniu przez Zobowiązanego wszystkich niezbędnych wyszczególnionych w załączniku dokumentów.
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