
 

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE SKŁADANE W FORMIE GWARANCJI 

BANKOWEJ LUB UBEZPIECZENIOWEJ  

Termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien 

obejmować cały okres obowiązywania zezwolenia lub koncesji oraz 

dodatkowo powinien obejmować sześciomiesięczny okres na zgłaszanie 

roszczeń (w myśl art. 21 ust. 1 roszczenia związane z udziałem w grze 

hazardowej przedawniają się w terminie 6 miesięcy od dnia 

wymagalności).  

Jednocześnie termin na wystąpienie przez Beneficjenta gwarancji z 

żądaniem zapłaty nie może być tożsamy z terminem ważności gwarancji. 

Termin na wystąpienie przez Beneficjenta z żądaniem zapłaty powinien 

być określony odrębnie i musi wynosić co najmniej 14 dni po upływie 

okresu ważności gwarancji.  

Gwarantem może być wyłącznie osoba prawna mająca siedzibę na 

terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku 

zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, prowadzące 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową lub 

ubezpieczeniową, posiadające uprawnienie do udzielania gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych na całym tym terytorium. Przy 

wyborze gwaranta pomocniczo można posiłkować się listą gwarantów 

wskazaną w komunikacie Ministra Finansów w sprawie dokonania oraz 

zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania 

gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z 

długów celnych, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Finansów.  

Warunkiem dokonania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej jest złożenie, za pisemnym 

potwierdzeniem przyjęcia zabezpieczenia finansowego, oryginału 

dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do organu 

udzielającego koncesji lub zezwolenia.  



2. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE SKŁADANE W FORMIE 

DEPOZYTU PIENIĘŻNEGO NA RACHUNKU BANKOWYM  

Zabezpieczenia finansowe w postaci złożenia właściwej kwoty na 

rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub 

zezwoleń, przechowywane są na rachunku nr: 78 1130 1017 0200 0000 

0013 7228. 

Na dzień 31.07.2018.r. oprocentowanie na ww. rachunku wynosiło 

1,2672%. 

Zabezpieczenie finansowe w tej formie powinno być złożone w walucie 

polskiej.  

Warunkiem dokonania zabezpieczenia finansowego w formie depozytu 

pieniężnego na ww. rachunku bankowym jest przedłożenie do organu 

udzielającego koncesji lub zezwolenia dowodu wpłaty.  

W przypadku zwolnienia zabezpieczenia finansowego złożonego w tej 

formie, kwoty zgromadzone na ww. rachunku są zwracane wraz z 

odsetkami.  

3. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE SKŁADANE W FORMIE HIPOTEKI 

NA NIERUCHOMOŚCI  

Po zmianie z dnia 12 czerwca 2015 r. nie ma już możliwości składania 

zabezpieczeń w formie hipoteki.  

Dotychczasowe zabezpieczenia w tej formie zachowują ważność do 

czasu ich zwolnienia przez Ministra Finansów.  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Zabezpieczenia finansowe, które nie spełniają warunków ustanowionych 

prawem nie będą mogły zostać przez organ zaakceptowane.  

W przypadku złożenia zabezpieczenia finansowego w grach 

hazardowych, które nie spełni warunków ustanowionych prawem, na 

podstawie art. 58 ustawy o grach hazardowych, organ wzywa podmiot, 

który uzyskał koncesję lub zezwolenie, do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie.  



Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je 

złożył, w terminie 7 dni, po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek. 


