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[papier firmowy Zleceniodawcy] / [Applicant's letterhead]
Niniejszym działając w imieniu _____________________________________ udzielamy pełnomocnictwa
(firma Zleceniodawcy)

wymienionym poniżej osobom, działającym osobno, do wykonywania w imieniu ____________________
(firma Zleceniodawcy)

następujących czynności: / Acting on behalf of ____________________________, we hereby authorize the
(the Applicant’s business name)

persons listed below to act independently in the performance of the following activities on behalf of
_____________________________________________:
(the Applicant’s business name)

(a) podpisywania Zleceń udzielenia Gwarancji Bankowej, otwarcia nieodwołalnej Akredytywy
dokumentowej lub Akredytywy zabezpieczającej / signing Requests for the issuing of Bank
Guarantee, the opening of irrevocable documentary Letters of Credit or Stand-by Letters of
Credit;
(b) podpisywania dokumentów niezbędnych w celu ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty
zobowiązań _____________________________________________________________________
(firma Zleceniodawcy)

wynikających z realizacji przez BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (dalej zwany
“Bankiem”) Zleceń określonych w pkt (a) powyżej / signing documents necessary to establish
legal security for the repayment of the obligations of ____________________________________
(the Applicant’s business name)

arising from the BANK’s HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (hereinafter referred to as the
“Bank”) execution of requests specified in item (a) above;
(c) udzielenia pełnomocnictwa Bankowi do dysponowania wszelkimi kontami
____________________________________ pod nr bazowym ___________________________
(firma Zleceniodawcy)

(nr konta)

prowadzonym przez Bank / authorizing the Bank to perform any operations in any of
______________________________ 's accounts under base no. ___________________________
(the Applicant’s business name)

(acct number)

held with the Bank.
Imię i Nazwisko Full
Name:
Stanowisko / Title
Wzór podpisu / Signature
Sample
Adres zameldowania: kod
pocztowy, miasto, ulica, nr

Imię i Nazwisko Full
Name:
Stanowisko / Title
Wzór podpisu / Signature
Sample
Adres zameldowania: kod
pocztowy, miasto, ulica, nr

domu, mieszkania /
Address: post code, city,
street, number of house,
number of flat
PESEL lub data urodzenia
w przypadku osoby, która
nie posiada nr PESEL-u
Rodzaj dokumentu / Type
of document
Seria i numer dokumentu /
number of the document
Obywatelstwo / Nationality
Państwo / State

domu, mieszkania /
Address: post code, city,
street, number of house,
number of flat
PESEL lub data urodzenia
w przypadku osoby, która
nie posiada nr PESEL-u
Rodzaj dokumentu / Type of
document
Seria i numer dokumentu /
number of the document
Obywatelstwo / Nationality
Państwo / State

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej i staje się
skuteczne wobec Banku w dniu następującym po dniu, w którym oświadczenie o odwołaniu
pełnomocnictwa zostało złożone w Banku. / In order to be valid, the revocation of this power of attorney
must be made in writing and will become binding on the Bank on the next day after a statement on the
revocation of the power of attorney is filed with the Bank.
Zleceniodawca / Applicant:
___________________________________
________________________________________
Miejsce i data / Place and date pieczęć firmowa, imię i nazwisko osób/osoby podpisującej i jej podpis(y)
/ Stamp, name and surname of authorized person, signature(s)
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z KRS
/ Signature(s) of authorized representatives - as per the National Court Register

