BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

ZMIANA DO WNIOSKU O PRZELANIE KWOTY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH NA WŁASNOŚĆ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE
S.A. (”BANK”) W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU /
AMENDMENT TO APPLICATION FOR TRANSFER OF MONEY FOR THE
OWNERSHIP OF THE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (“BANK”) IN
ORDER TO SECURE THE BANK’S RECEIVABLES
Nazwa
i
adres
Zleceniodawcy
/Applicant
Name
and
address
………………………………………….………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………….…............
.....…………………………………………………………….……..…………………………………………………………….…

W nawiązaniu do Wniosku o przelanie kwoty środków pieniężnych na rachunek Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu: / In
connection with regards to the Application for transfer of Money to the account of Bank
Handlowy w Warszawie S.A. In order to secure the Bank’s receivables Nazwa i adres Osoby
Trzeciej/ Third Party Name and address regarding:
Akredytywy dokumentowej (Documentary Letter of Credit) / Akredytywy zabezpieczającej
(stand-by Letter of Credit) / Promesy (Promise) / Gwarancji bankowej (bank Guarantee) /
Kontrgwarancji
(counter-guarantee)*
o
numerze/
reference
number:
…………………………………… na kwotę / for amount ………….……………..…………….
udzielonej/ wystawionej na rzecz (nazwa i adres beneficjenta) / Granted/issued in favor of
(beneficiary’s name and address) …………………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić/ choose applicable

Niniejszym wnoszę/wnosimy o przedłużenie okresu, na jaki dokonaliśmy przelewu
kwoty Kaucji tytułem zabezpieczenia pieniężnego na rachunek własny Banku,
zaewidencjonowanej pod referencjami …………………….. do dnia ………………………./
I/We hereby authorizu you to extend the maturity term of Cash Collateral transferred to the
Bank’s account, with reference no ………………………………. till ………………………., nie
krócej jednak niż do dnia spłaty / wygaśnięcia Wierzytelności Zabezpieczonych Banku./but not
before repayment /expiry of the Bank’s Secured Receivables..
Niniejszym wnoszę/wnosimy o podwyższenie kwoty Kaucji przelanej na rzecz Banku
tytułem zabezpieczenia zaewidencjonowanego pod referencjami/I/We hereby authorize you to
increase
the
amount
of
Cash
Collateral,
with
refrerence
No
:
………………………………………….na rachunek własny Banku do kwoty/transferred to the
Bank’s account as security, to ………….…………………………….…….………….
(słownie/say::………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………….)
Kwotą podwyższenia Kaucji w wysokości/ increased amount of Cash Collateral:
…………………………………………………….…….

1

Proszę/prosimy obciążyć mój/nasz rachunek bieżący nr /I/We hereby authorize the Bank
to debit my/our account no: ……….………………………….. prowadzony w Banku/held with
the Bank.
LUB/OR
Zobowiązuję/zobowiązujemy się do przelania w/w kwoty na rachunek nr/ I/We hereby
undertake
to
transfer
to
abovementioned
amount
the
account
No:
70103015080000001100001701 (PLN) lub/or 29103015080000001100001469 (USD) lub/or
67103015080000000100023032 (EUR) lub/or 06103015080000000100013266 (SEK) lub/or
31103015080000000100013398 (CHF) lub/or 47103015080000000100013401 (GBP)**
prowadzony w Banku/ held with the Bank
** wybrać jeden z podanych rachunków w zależności od symbolu waluty – pozostałe rachunki skreślić / choose
one of accounts depends on currency – the rest please delete

Niniejszym wnoszę/wnosimy o obniżenie kwoty Kaucji przelanej na rzecz Banku tytułem
zabezpieczenia zaewidencjonowanej pod referencjami/I/We hereby authorize you to decrease
the
amount
of
Cash
Collateral
with
reference
no:
……………………………………………………..….. na rachunek własny Banku do kwoty /
transferred
to
the
Bank’s
account
as
security,
to
the
amount
…………………………………………………………………………………….(słownie/say:…
……………………………………………………………………………………………………
Kwotą obniżenia w wysokości/decreased amount: ………………………………………….
proszę/prosimy uznać mój/nasz rachunek nr /please credit my/our account no
………………………………………………………………….. prowadzony w Banku/held with
the Bank.

Niniejsza zmiana podlega warunkom Wniosku z dnia ………….................................
na kwotę ……………………...................…….. oraz zmian(y) do tego wniosku. / This
amendment is subject to the conditions of the original Application dated
………………………………. for the amount ……………..…………………………………
and amendment(s) to this application.
Data/Date_________________
____________________________
pieczęć firmowa, imię i nazwisko osób/osoby podpisującej i jej podpis
/ Stamp, name and surname of authorized person(s) and signature(s)
(osoby upoważnione zgodnie z KRS, o ile nie złożono odrębnego pełnomocnictwa)/
Signature(s) of authorized representatives - as per the National Court Register,
unless a separate Power of Attorney has been provided)

Warunki zawarte w niniejszym Wniosku zostały zaakceptowane przez Bank.
Niniejsza Umowa po podpisaniu przez Bank i opatrzeniu pieczęcią Banku będzie
posiadać status dokumentu z datą pewną, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
2

bankowe./Conditions of this application are accepted by the Bank. This Agreement
when executed by the Bank shall have a status of a document with a confirmed date
(“data pewna”) in accordance with Article 95 sec. 1 of the Polish Banking Law.
Data/ date

……………………………..
Pieczęć banku i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Banku
/ Bank's seal and authorized signatures1

1

Umowa powinna być zawarta z data pewną, z zachowaniem warunków formalnych wskazanych w art. 95 ust. 1
Prawa bankowego, tj.: (i) podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych banku, oraz (ii) opatrzona pieczęcią banku.

3

