
Garantibegæring
(Sendes til egen rådgiver)

Garantinr.: Dato:

Ordregivers navn og adresse:
                      

Garantien udstedes pr.: Garantimodtagers bankforbindelse           Udenlandske omkostninger betales af: 
(hvis der ønskes pr. swift):   

       brev                 swift garantimodtager             ordregiver 

Garantien bedes sendt til: 

Garantimodtager: 

Møntsort og beløb anføres:

Garantien skal tjene til sikkerhed for opfyldelse af mine/vores forpligtelser i henhold til: 

        kontrakt              ordre               ordrebekræftelse         proforma faktura         andet 
Nr. Af 

Vedrørende (varebeskrivelser og lign. skrives på kontraktssproget):

Evt. nedskrivningsbetingelser: 

Garantitype: 

      Betalingsgaranti. Betalinger finder sted den: ___________ 

      Leverings- /arbejdsgaranti, der udgør ____ % af kontraktsbeløbet.  

      Forskudsgaranti. Forskudsbeløbet udgør ____% af kontraktsbeløbet. 

      Tilbudsgaranti 

      Andet: ______________________________________________ 

Garantien træder i kraft:        straks        ved modtagelse af forskudsbeløb, til indsættelse på konto nr.: ____________________ 

Omkostninger hæves på konto nr.: 

Undertegnende forpligter sig til på Bankens anmodning at underskrive regarantierklæring med baggrund i ovennævnte oplys-
ninger. Undertegnede forpligter sig til at indbetale på anfordring erhvert beløb, som Banken måtte komme til at udrede som af  
af garantiens udstedelse.  

________________, den ____________ ______________________________________________ 
Odregivers stempel og forpligtende underskift 

Garantibeløbets udbetaling: 

     På anfordring alene mod skriftlig erklæring 
     fra garantimodtager om, at jeg/vi ikke har  
     opfyldt mine/vores forpligtelser (jævnfør 
     ovenstående)  

     Alene efter mit/vores samtykke eller når det 
     ved endelig dom, voldgiftskendelse eller  
     retsforlig mellem parterne - dokumenteres 
     overfor Banken, at garantimodtager har krav 
     på udbetaling af beløbet. 

Garantien udstedes i henhold til: 

    Bankens standardtekster og nedennævnte 
    oplysninger 

i.h.t. garantiordlyd, som anført på vedlagte
bilag, påtegnes af mig/os

    stilles i.h.t. URDG, ICC publ. 758

Garantiens gyldighed (dato): __________________

Hermed anmoder jeg/vi Spar Nord Bank om for 
min/vores regning af udstede en garanti i over- 
ensstemmelse med nedennævnte instruktioner:
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