Załącznik nr 3 do Umowy
KLAUZULA SANKCYJNA
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Strony oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą na dzień zawarcia Umowy
zarówno one, jak i ich podmioty powiązane w rozumieniu par. 9 Międzynarodowego
Standardu Rachunkowości 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów
powiązanych1 oraz członkowie ich organów oraz osoby działające w ich imieniu i na ich
rzecz:
(i)

pozostają w zgodności z przepisami w zakresie zerwania lub ograniczenia
w całości lub w części stosunków gospodarczych i finansowych z jednym lub
z większą liczbą państw trzecich oraz przepisami w zakresie przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Unii Europejskiej,
Rzeczpospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Królestwa Norwegii
oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych („Przepisy Sankcyjne”);

(ii)

nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami
handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów
gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie
Przepisów Sankcyjnych („Sankcje”) oraz nie są osobami prawnymi lub
fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają
przeprowadzenia transakcji („Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii)

nie są własnością ani w posiadaniu, ani w faktycznym władaniu, ani pod
kontrolą w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy
lub im zagrażających („Rozporządzenie 269/2014”) Podmiotów Objętych
Sankcjami;

(iv)

nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym
przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych
lub Sankcji;

(v)

żaden Podmiot Objęty Sankcjami nie jest beneficjentem rzeczywistym Stron
w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2055/60/WE oraz
dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Strony zobowiązują się, że w przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, co do
zgodności z powołanymi powyżej przepisami, Strona identyfikująca te wątpliwości
niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę, w celu ich wyjaśnienia. Druga Strona
zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia
zidentyfikowanych wątpliwości.
Ponadto Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się wzajemnie
o jakiejkolwiek zmianie okoliczności mającej wpływ na treść oświadczenia zawartego
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w ust. 1. oraz podjęcia stosownych działań w celu uniknięcia możliwości naruszenia
jakichkolwiek Sankcji.
Strony zobowiązują się do współpracy i wymiany wszelkich informacji dla celów
weryfikacji prawdziwości oświadczenia zawartego w ust. 1.
Stwierdzenie nieprawdziwości oświadczenia zawartego w ust. 1 stanowi powód do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia żadnych kosztów
i kar umownych przez Stronę dokonującą rozwiązania Umowy. Strona dopuszczająca
się naruszenia Sankcji zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów bezpośrednich
i pośrednich związanych z rozwiązaniem Umowy z powodu naruszenia Sankcji, w tym
także ewentualnych kosztów doradztwa prawnego oraz odszkodowań.
Strona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie zawarte w ust. 1 lub nie
poinformowała drugiej Strony o zmianie okoliczności mających wpływ na jego treść
zgodnie z ust. 2 i 3, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów drugiej Strony
wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem
ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji
w związku z Umową i kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem
natychmiastowym oraz zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100).

