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Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji, zwany dalej  „Regulaminem”, reguluje warunki i sposób przyznawania przez Kancelarię Prawną Emisaro 
Gwarancji, zapewniającej nieponoszenie przez Klientów Kancelarii jakichkolwiek kosztów prowadzenia sprawy, także na wypadek jej przegrania, 
zwanej w dalszej części „Gwarancją”. 
1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się: 
a) Udzielający Gwarancji – Kancelaria Prawna Emisaro
b) Beneficjent Gwarancji – Klient, który zawarł z Kancelarią Prawną Emisaro odrębną umowę, której przedmiotem jest zlecenie prowadzenia sprawy w 
zakresie obsługi prawnej,
c) Gwarancja – poprzez gwarancję rozumie się udzielnie przez udzielającego gwarancji Beneficjentowi promesy czasowego pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z prowadzeniem sprawy na etapie sądowym, w szczególności pokrycia kosztów opłat sądowych, zaliczek sądowych, kosztów 
pełnomocnika, dojazdów, kosztów przypadających na rzecz strony przeciwnej i innych mogących powstać kosztów, a pozostających w bezpośrednim 
związku ze sprawą, o ile Beneficjent gwarancji nie będzie dysponował swoimi środkami na ten cel, w szczególności nie uzyska wcześniej jakichkolwiek 
środków finansowych w związku z prowadzoną przez Udzielającego Gwarancji sprawą. Ponadto gwarancja obejmuje bezpłatną pomoc prawną w 
przypadku skierowania wobec Beneficjenta jakichkolwiek działań firm windykacyjnych lub odszkodowawczych wynikających z realizacji przez 
Kancelarię Prawną Emisaro odrębnej umowy zlecenia,
d) Udzielenie Gwarancji – wydanie dokumentu Gwarancji z jednoczesnym zawarciem odrębnej umowy zlecenia z Beneficjentem Gwarancji, przy czym 
wejście w posiadanie samego dokumentu bez zawarcia umowy o prowadzenie sprawy nie stanowi udzielenia Gwarancji na warunkach określonych 
niniejszym regulaminem i nie stanowi dla udzielającego gwarancji jakiegokolwiek zobowiązania względem posiadacza dokumentu Gwarancji, 
e) Dokument Gwarancji – dokument potwierdzający udzielenie Beneficjentowi Gwarancji przez Udzielającego Gwarancji na warunkach określonych w 
niniejszym regulaminie,
f) Okres ważności gwarancji i jej wygaśnięcie – gwarancja jest udzielania na cały okres prowadzenia sprawy przez Udzielającego Gwarancji, przy czym 
nie dłużej niż na okres obowiązywania między Beneficjentem, a Udzielającym Gwarancji odrębnej umowy zlecenia prowadzenia sprawy, której 
Gwarancja dotyczy. Wygaśnięcie umowy zlecenia na skutek jej wykonania, lub jej rozwiązania przez wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron,  jest 
jednoznaczne  z wygaśnięciem udzielonej Gwarancji.

Wykonie Gwarancji

1. Podstawowym Warunkiem udzielenia Gwarancji jest zlecenie prowadzenia sprawy w ramach odrębnej umowy  i pozytywna ocena sprawy przez 
Kancelarię świadczącą obsługę prawną na rzecz Udzielającego Gwarancji co do możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
2. Beneficjent Gwarancji zobowiązany jest do pokwitowania otrzymania dokumentu Gwarancji. 
3. Odmowa udzielenia Gwarancji nie wymaga uzasadnienia.  
4. O sposobie i czasie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Gwarancji decyduje wyłącznie Udzielający Gwarancji.
5. Udzielający Gwarancji wraz z zakończeniem prowadzenia na rzecz Beneficjenta sprawy objętej odrębną umową zlecenia, w związku z zawarciem 
której udzielił mu Gwarancji, ma prawo potrącenia wszelkich wyłożonych czasowo środków finansowych w celu wykonania udzielonej Gwarancji ze 
środków przypadających Beneficjentowi, bez jego dodatkowej zgody. 
6. W przypadku zakończenia sprawy niepowodzeniem i nieuzyskaniem na rzecz Beneficjenta Gwarancji jakichkolwiek środków finansowych, 
Beneficjent zwolniony jest z obowiązku zwrotu poniesionych czasowo kosztów przez Udzielającego Gwarancji, a Udzielający Gwarancji nie może się 
domagać ich zwrotu.
7. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania na podstawie jakiegokolwiek zdarzenia prawnego przez Beneficjenta Gwarancji odrębnej umowy 
zlecenia, w związku z wykonaniem  której udzielono mu Gwarancji lub utrudniania po stronie Beneficjenta należytego  jej wykonania z pozytywnym 
rezultatem, Beneficjent Gwarancji zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Udzielającego Gwarancji oraz zapłaty kary 
umownej w wysokości 1000,00 zł. bez względu na wysokość udzielonej Gwarancji.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin nie stanowi ogólnych warunków w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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