G A R A N T I ANMOD NING – ER H V E RV
Anmodning om garanti
Jeg/vi beder Danske Bank om at udstede følgende garanti.
Navn, adresse, telefonnummer og eventuel kontaktperson (garantianmoder)

I favør af (navn og adresse på garantimodtager)

Beløb

Valuta

Udløbsdato
Gældende indtil videre
Garantitype

Garantien skal dække

I henhold til (kontrakt/faktura/ordre/tilbud)

Garantiens hæftelsesform
På vilkår (er der indsigelser mod krav under garantien, betales beløbet ikke, før der er indgået forlig mellem parterne, truffet en retslig
afgørelse eller endelig bindende afgørelse)
På anfordring (krav betales med det samme, hvis garantimodtager beder om det – uanset indsigelser)
Garantien skal udstedes af
Danske Bank og sendes pr. brev
Danske Bank og sendes med SWIFT via udenlandsk bank (skriv navn og eventuel SWIFT på banken)

Udenlandsk bank (skriv navn og eventuel SWIFT på banken)

Garantitekst
Garantitekst vedlægges
Garantitekst som tidligere udstedt garanti nr.
Garantitekst vælges af Danske Bank
Sendes garantien med brev, skal den sendes til
Garantianmoder
Garantimodtager
Anden
Garantien sendes med kurer
Bemærkninger

Provision og gebyrer betales i henhold til bankens almindelige priser og forretningsbetingelser medmindre andet er aftalt med banken.

Provision og gebyrer m.v. skal hæves på konto
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GA RA N TI ANMOD NING – ER H V E RV
Jeg/Vi indestår overfor Danske Bank (banken) for alle
følger af den garanti (herunder et standby letter of credit),
som banken måtte udstede overfor den i heri anførte
garantibeneficiant i henhold til denne garantianmodning.
Hvis jeg/vi på et senere tidspunkt måtte bede om at få
ændret garantien, gælder betingelserne heri også for den
ændrede garanti.

Selvom banken måtte have reduceret eller frigivet min/
vores hæftelse, gælder hæftelsen fortsat, hvis reduktionen eller frigivelsen af garantien senere bliver omstødt i
henhold til gældende konkursret. Det samme gælder, hvis
eventuelle sikkerheder, der er stillet overfor banken for
garantien eller provenuet af sikkerhederne, senere bliver
omstødt, ugyldige eller uvirksomme.

Betaling af krav under garantien
Hvis garantien er en anfordringsgaranti, accepterer jeg/
vi, at banken betaler krav under til garantien, når garantibeneficianten anmoder herom, uden at kravet først har
været genstand for en rets- eller voldgiftssag og uden
på forhånd at have rettet henvendelse herom til mig/os.
Hvis garantien er ”på vilkår”, er banken berettiget til at
foretage betaling af fremsatte krav, når banken vurderer,
at vilkårene er opfyldt.

Sikkerhed
Jeg/Vi giver banken transport i beløb, som banken har
betalt under garantien, og som garantibeneficianten
eventuelt skal betale tilbage, inklusive påløbne renter.

Banken betaler garantikrav uden at tage stilling til, om
det underliggende krav (det skyldforhold, der er mellem
mig/os og garantibeneficianten) er forfaldent og gyldigt.
Eventuelle tvister om skyldforholdet skal efterfølgende
afgøres mellem garanti-beneficianten og mig/os, og min/
vores eventuelle indsigelser skal derfor ikke afholde
banken fra at betale et garantikrav, herunder krav under
kontragarantier.
Min/Vores hæftelse
Jeg/Vi hæfter overfor banken for alle følger af garantien,
herunder for ethvert beløb, som banken måtte betale til
garantibeneficanten til dækning af krav under garantien,
og alle andre tab eller omkostninger, som måtte blive
påført banken som følge af at have udstedt garantien.
Betaling af min/vores hæftelse overfor banken skal ske
straks efter påkrav og i overensstemmelse med bankens
opgørelser og anvisninger. Alle beløb (inklusive eventuel
garantiprovision), som jeg/vi hæfter for, kan hæves på
den heri anførte bankkonto. Forretning af et eventuelt
negativt indestående sker i henhold til de for kontoen
gældende vilkår.
Min/Vores hæftelse overfor banken gælder, indtil banken ikke længere er forpligtet under garantien, og jeg/vi i
øvrigt har betalt banken ethvert udestående, der udspringer af garantien.
Banken er i intet tilfælde forpligtet til at bekræfte frigivelse eller reduktion af min/vores hæftelse overfor banken uden først at have modtaget en (for banken tilfredsstillende) skriftlig reduktions-/frigivelseserklæring fra
garantibeneficianten (eller den nominerede bank i tilfælde
af et standby letter of credit). Jeg/vi anerkender således,
at der kan komme krav, som banken har pligt til at betale,
og som jeg/vi hæfter for, selvom der står en udløbsdato i
garantien.

Subrogation
Jeg/Vi er indforstået med, at jeg/vi ikke indtræder
(subrogerer) i bankens rettigheder eller sikkerheder eller
noget beløb modtaget af banken og ikke i øvrigt må rejse
noget krav mod nogen person (herunder garantibeneficianten) som følge af bankens betaling af garantikrav,
indtil min/vores hæftelse overfor banken er fuldt indfriet,
medmindre banken skriftligt godkender andet.
Kommunikation med banken
Banken er ikke ansvarlig for følgerne af forsinkelse, bortkomst og andre uregelmæssigheder i forbindelse med
forsendelse af breve, e-mails, dokumenter, SWIFT og
lignende.
Jeg/Vi accepterer, at banken kan agere på baggrund af
dokumenter og instrukser modtaget i relation til garantien, herunder via SWIFT meddelelse, fax eller vedhæftninger til e-mails, på samme måde som hvis sådanne dokumenter eller instrukser var modtaget i behørigt underskrevet original form. Banken er ikke ansvarlig for noget
tab som skyldes eller udspringer af sådanne forhold.
Kommunikation med banken
Banken er ikke ansvarlig for handlinger eller undladelser,
som banken finder nødvendige med henblik på overholdelse af lovgivning eller øvrige forskrifter eller påbud
vedrørende økonomiske eller finansielle sanktioner, som
måtte være udstedt af FN, EU, EØS medlemsstater eller
USA eller myndigheder, som handler på vegne af disse.
Kommunikation med banken
Jeg/Vi accepterer i øvrigt bankens Almindelige
Forretningsbetingelser, der også gælder for garantien, og som jeg bekræfter at have modtaget. Bankens
Almindelige Forretningsbetingelser er tillige tilgængelige
på bankens hjemmeside: www.danskebank.dk.
Jeg/Vi accepterer bankens til enhver tid gældende priser
for garantier. Priserne oplyses efter anmodning.

Sted og dato

Underskrift og eventuelt stempel (garantianmoder)

Sted og dato

Underskrift og eventuelt stempel (som medrekvirent)
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