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PRAWO BANKOWE 

 

 

Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej. 

Starając się uzyskać od swojego kontrahenta zabezpieczenie wierzytelności w postaci gwarancji bankowej, należy 
rozważyć, czy gwarancja ta ma być gwarancją przenoszalną, czyli taką, z której wierzytelności podlegają przeniesieniu 
na inny podmiot oraz na jakie ewentualnie podmioty przelew ten miałby być dokonany. Kwestia wcześniejszego 
określenia wymagań w tym przedmiocie jest istotna, ponieważ, o ile sama dopuszczalność przelewu praw z gwarancji 
nie budzi wątpliwości (o ile list gwarancyjny nie zawiera zakazu cedowania), o tyle przepisy ustawy Prawo bankowe 
wprowadzają w tym zakresie pewne ograniczenia.  

Należy mieć na względzie przepis art. 82 tej ustawy, który stanowi, że przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej 
można dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją. Konsekwencją tej regulacji jest to,  
że zasadniczo nie jest dopuszczalne przeniesienie jedynie wierzytelności z gwarancji, niezależnie od wierzytelności 
zabezpieczonych gwarancją, co często nie odpowiada wymaganiom praktyki. Jeżeli beneficjent przyszłej gwarancji 
przewiduje potrzebę dokonania jedynie przelewu wierzytelności z gwarancji, należy zadbać o to, aby dokument 
gwarancji zawierał klauzulę wyłączającą zastosowanie przepisu art. 82 ustawy Prawo bankowe. Podstawę do tego daje 
przepis art. 86 a) omawianej ustawy, z którego wynika, że regulację przepisu art. 82 może uchylić umowa stron,  
przy czym przez strony umowy stron należy rozumieć, jak się wydaje, strony stosunku prawnego powstałego w wyniku 
wydania gwarancji bankowej - bank i beneficjenta (w ślad za czym powinno jednak iść uregulowanie tej kwestii  
w umowie zlecenia udzielenia gwarancji między zleceniodawcą gwarancji i bankiem).  

Jeżeli regulacja przepisu art. 82 ustawy Prawo bankowe nie zostanie umownie uchylona, przelew wierzytelności  
z gwarancji powinien nastąpić wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonych gwarancją (jednocześnie,  
na podstawie jednej czynności prawnej albo - co, jak się wydaje, również jest dopuszczalne - w drodze dwóch czynności, 
przy czym w tym wypadku przelew wierzytelności zabezpieczonych powinien nastąpić wcześniej). 

Przelew wierzytelności z gwarancji bez wcześniejszego lub jednoczesnego przeniesienia wierzytelności zabezpieczonych, 
jako sprzeczny z ustawą, należałoby uznać za nieważny, dlatego należy liczyć się z tym, że bank, w razie otrzymania 
zawiadomienia o przelewie praw z gwarancji, będzie wymagał przedstawienia obu umów, aby zbadać, czy są podstawy 
do spełnienia świadczenia na rzecz osoby wskazanej jako nowy beneficjent gwarancji.  
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