
Garantibegunstigede
(Navn og adresse) 

Beløb Møntsort:  Beløb:

Gyldigt til Dato:

Garantitype 

Anfør kontaktperson hos garantibegunstigede:

Navn: Tlf.:

Garantien sk al tjene til 
sikkerhed for
(Vareart, kontraktnr., 
ordrenr. mv.)

Garantirekvisition

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå

   Tilbudsgaranti (Bid Bond) 

   Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

   Leverance-/Arbejdsgaranti (Performance Bond)      

   Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)        

   Ønskes garantien underlagt udenlandsk lov

   Se punkt 12 i ”Almindelige betingelser for garantier”. 



påkrav fra den garantibegunstigede 

Betinget garanti 
Ved betingede garantier forfalder garantibeløbet, når der foreligger:  
= enten samtykke fra garantirekvirenten 
= eller retsafgørelse, der er bindende for Sparekassen Vendsyssel

Forsendelse Pr. brev*    

Forsendelsesadresse: 

Pr. SWIFT 

Udenlandske bankomkostninger er for 
regning garantibegunstigede

Hastesag
Til forhøjet takst 

Kontaktperson: 

Telefonnr.:

Garantibegunstigedes bankforbindelse: 

Navn: 

By/Land:

SWIFT: 

Bogføring Beløb, der skal betales i forbindelse med 
garantien, hæves på kontonr.: 

Ved forudbetalingsgaranti skal forudbetalingen indsættes på:

 Sikringskontonr. (IBAN):

 Til fri disposition. Kontonr. (IBAN):

Jeg/vi beder Sparekassen Vendsyssel om at udstede en garanti på ovennævnte betingelser og bekræfter at være 
indforstået med Sparekassen Vendsyssels ”Almindelige betingelser for garantier”.

Kontaktperson:

Telefonnr.:

den, 

            Rekvirentens firmastempel og forpligtende underskrift(er)

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå

Garantirekvisition

Garantibeløbets forfald               Anfordringsgaranti (First Demand)   
Ved anfordringsgarantier forfalder garantibeløbet ved første 

 uden yderligere rettergang (uden mulighed for indsigelser)

* forsendelse pr. brev foretages med
kurer for ordregiverens regning

Sparekassen Vendsyssel henviser i øvrigt til vedlagte samtykkeerklæring, som skal underskrives særskilt.



Samtykkeerklæring 

Jeg/vi er indforstået med og samtykker i, at Sparekassen Vendsyssel til brug for den videre behandling inden for Trade Finance kan 
videregive oplysninger til vores samarbejdspartnere.  

Oplysningerne anvendes af Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Vendsyssels samarbejdspartnere til behandling af Trade Finance 
samt den efterfølgende administration af dette. 

Ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel kan jeg/vi få oplyst, hvilke typer af oplysninger der kan videregives med mit/vores samtykke, 
til hvilke formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne på baggrund af vores samtykke. 

Der henvises i øvrigt til Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser, som jeg/vi har modtaget i forbindelse med min/vores 
underskrift på nærværende.  

, den

            Rekvirentens firmastempel og forpligtende underskrift(er)

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå



1. Rekvirenten skal holde Sparekassen Vendsyssel (herefter kaldt
sparekassen) skadesløs for ethvert beløb, som sparekassen måtte
komme til at betale under garantien, bestilt af rekvirenten online
eller på anden måde.

2. Rekvirenten er forpligtet til at forrente ethvert beløb, som spare-
kassen betaler under garantien, med sparekassens højeste ud-
lånsrente inkl. provision, fra betalingstidspunktet til betaling sker til
sparekassen.

3. Bevis for, at sparekassen har overført beløbet til den garanti-
begunstigede, er tilstrækkeligt grundlag for, at sparekassen kan
kræve det udlagte beløb med påløbne renter, omkostninger mv. hos
rekvirenten.

4. Rekvirenten skal betale beløbet på anfordring. Sparekassen er
berettiget til at hæve beløb, der er betalt af sparekassen under
garantien, på enhver konto, som rekvirenten har i sparekassen.

5. Sparekassen er berettiget til uden varsel at modregne ethvert
forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende i henhold til garantien,
udstedt på rekvirentrens foranledning, i rekvirentens indestående –
såvel i danske kroner som i udenlandsk valuta – i sparekassen,
herunder enhver af sparekassens filialer og afdelinger, eller i ethvert
andet tilgodehavende, som rekvirenten har eller får hos
sparekassen, uanset om tilgodehavendet er forfaldent eller ej.

6. Sparekassen kan når som helst forlange garantibeløbet deponeret
som sikkerhed, selvom garantien på det pågældende tidspunkt ikke
er gjort gældende over for sparekassen Til opfyldelse af et sådant
krav kan sparekassen hæve og modregne som anført foran i punkt
4 og 5.

7. Sparekassen beregner garantiprovision efter sparekassens til
enhver tid gældende satser, så længe garantien er i kraft.

8. Indirekte garantier medfører provisionsberegning fra udstedende
bank. Garantiforpligtelsen – og dermed Sparekassen Vendsyssels
beregning af provision – ophører først, når Sparekassen
Vendsyssel frigøres fra sin garanti over for udstedende bank,
uanset garantiens tidsfrister.

9. Ved betingede garantier forfalder garantibeløbet, når der foreligger:
· enten samtykke fra rekvirenten, dog tidligst når den
garantibegunstigede har sandsynliggjort sit krav,

· eller retsafgørelse, der er bindende for sparekassen.

10. Ved anfordringsgarantier forfalder garantibeløbet ved første påkrav
fra den garantibegunstigede.

11. For garantier, reguleret af dansk ret, gælder følgende: Garantier
med udløbsdato ophører 10 dage efter udløbsdato. Ophør af
garantier inden udløbsdato kan først ske, når sparekassen har
modtaget den originale garanti erklæring.

Garantier uden udløbsdato ophører altid først, når sparekassen har
modtaget den originale garantierklæring.

Ophør af garantier, stillet via SWIFT, inden udløbsdato kan først
ske, når sparekassen har modtaget en kopi af garantien med
garantibegunstigedes bekræftelse på frigivelsen eller en
autoriseret SWIFT meddelelse fra garantibegunstigedes
bankforbindelse med bekræftelse på frigivelsen. Det samme
gælder altid for ophør af garantier, stillet via SWIFT, uden
udløbsdato.

12. Garantier, reguleret af udenlandsk ret, ophører altid først, når
sparekassen har modtaget den originale garantierklæring med
garantibegunstigedes bekræftelse på frigivelsen eller en autoriseret
SWIFT meddelelse fra garantibegunstigedes bankforbindelse med
bekræftelse på frigivelsen - uanset om garantien har en udløbsdato.

13. Eventuelle retssager, der vedrører garantier udstedt af
sparekassen, afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.
Hvis sagsøgte ikke hører under dansk retskreds, kan sagen
anlægges i den retskreds, sparekassen hjemsted hører under.

14. ”Almindelige betingelser for garantier” er også gældende for de
eventuelle ændringer i garantien, der foretages på rekvirentens
foranledning.

15. I øvrigt gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Almindelige betingelser for garantier

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå


	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Text Field 86: 
	Text Field 87: 
	Text Field 88: 
	Check Box 42: Off
	Check Box 43: Off
	Check Box 66: Off
	Check Box 68: Off
	Check Box 69: Off
	Check Box 70: Off
	Text Field 128: 
	Text Field 1031: 
	Text Field 129: 
	Text Field 130: 
	Text Field 131: 
	Text Field 132: 
	Text Field 109: 
	Check Box 71: Off
	Text Field 1032: 
	Check Box 72: Off
	Text Field 1033: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 1035: 
	Text Field 1036: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1011: 
	Text Field 1039: 
	Text Field 1037: 
	Text Field 1040: 
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off


