
 

GWARANCJA 
Umowa poręczenia do (selvskyldnergaranti) umowy najmu 

 

1. STRONY UMOWY 

Sygnatariusz ................................................. ...................................... (imię i nazwisko oraz aktualny 

adres poręczyciela) jest zobowiązanym poręczycielem 

za ................................................. .................................. (imię i nazwisko Najemcy/Najemców) 

dla................................................. .......................... (imię i nazwisko Wynajmującego) 

na sumę obejmującą do ........................................ (x miesięcy) czynsz miesięczny, obecnie ustalony na 

........................................ NOK (kwota w koronach) 

jako gwarancja prawidłowego i terminowego wykonania uzgodnionych warunków zgodnie z 

podpisaną umową najmu z dnia ................./.......... ...... / ................, z postanowieniami ustawy The 

Landlord & Tenants Acts. 

2. SPECYFIKA PRZEDMIOTU WYNAJMU 

Umowa wynajmu dotyczy lokalu mieszkalnego w nieruchomości 

Adres:.................................................. .................................................. ................................... 

Nr katastralny: ................ Nr tytułu: ................ Sekcja: ........ ........ 

Mieszkanie nr:................... 

Miasto:................................................ .................................................. .............................. 

3. DOSTOSOWANIE SUMY GWARANCJI 

Wynajmujący może żądać skorygowania sumy gwarancyjnej o korektę wpłat najemców wynikających 

z umowy. Żądanie to należy złożyć na piśmie. 

4. CO OBEJMUJE GWARANCJA 

Gwarancja wynikająca z tej umowy obejmuje wszystkie zobowiązania najemcy, w tym - ale nie tylko - 

zapłatę czynszu, odszkodowanie za mieszkanie oraz koszty poniesione w związku z 

eksmisją/przymusowym wypowiedzeniem. 

5. TERMIN W PRZYPADKU PRZEKAZANIA ROSZCZENIA 

Roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji jest wypłacane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez 

Poręczyciela pisemnego zawiadomienia na adres podany w punkcie 1 niniejszej umowy gwarancyjnej. 

W zawiadomieniu należy udokumentować, że odpowiednie pismo zostało doręczone do Najemcy, 

który nie zapłacił należności. Poza tym obowiązują: 

A. Roszczenia o płatność czynszu i o inne zakontraktowane dodatki, można wystosować, gdy 

Najemca przekroczy termin płatności o dziesięć dni. Nie jest wymagane, aby Wynajmujący 

zażądał niezapłaconego czynszu przed przekazaniem roszczenia Poręczycielowi. 
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B. W przypadku innych roszczeń, Wynajmujący musi najpierw udokumentować, że roszczenie 

zostało dostarczone Najemcy wraz z odniesieniem do niezbędnych postanowień umowy lub 

ustawy o najmie lokali, która ma zastosowanie do roszczenia. Najemcy przysługuje 

dwutygodniowy termin płatności, który musi zostać przekroczony, zanim roszczenie zostanie 

przekazane Poręczycielowi. 

C. Jeśli nieruchomość do wynajęcia jest w gorszym stanie w momencie rozwiązania umowy 

niż określono w umowie najmu lub zgodnie z ustawą o wynajmie lokali, Wynajmujący musi 

przekazać swoje roszczenie Najemcy w odpowiednim terminie po stwierdzeniu winy, zgodnie 

z ustawą Landlord & Tenant Act § 10-3. Jeśli tak się nie stanie, zobowiązanie Najemcy i 

Poręczyciela nie musi być dotrzymane. 

D. Roszczenia wobec Najemcy na podstawie niniejszej umowy poręczenia nie mogą być 

kierowane do roszczeń, które powstały przed udzieleniem niniejszej gwarancji. 

E. Roszczenia objęte tą gwarancją nie mogą być przekazywane później niż dwa lata po 

upływie terminu wymagalności roszczenia wobec Najemcy, zgodnie z garantiforskriften § 3 

ostatni akapit. 

6. CHARAKTER I DŁUGOŚĆ GWARANCJI 

Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i nieprzenoszalna. Obowiązuje przez cały czas trwania umowy 

najmu oraz dodatkowe trzy miesiące. Gwarancja nie jest ważna dłużej niż .......... / ........... / ............ 

(data). W przypadku przedłużenia umowy najmu, gwarancja jest również automatycznie przedłużana 

na ten sam okres i o dodatkowe trzy miesiące. 

Jeżeli określone roszczenie nie zostanie zgłoszone przed upływem terminu ważności gwarancji, 

odpowiedzialność Poręczyciela zgodnie z umową gwarancyjną wygasła. 

7. SPRZEDAŻ/WYMIANA PRAWA WŁASNOŚCI/WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI 

W przypadku sprzedaży lub innego przeniesienia własności lub wynajmu nieruchomości, należy 

powiadomić o tym Poręczyciela pisemnie na adres podany w punkcie 1 niniejszej umowy. Gwarancja 

będzie miała zastosowanie do nowego Wynajmującego w odniesieniu do roszczeń powstałych po 

wymianie własności. 

8. PODPIS PORĘCZYCIELA 

Data i: ............................................... .................................................. ............................ 

Podpis Poręczyciela: ............................................... .................................................. ............... 
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