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Oprettelse af udenlandsk garanti

Garantistiller

Fulde navn Telefon/mobil

Adresse

Garantimodtager

Fulde navn Telefon/mobil

Adresse

Oplysninger om garanti

Beløb Valuta Udløbsdato

Vælg den garantitype, som Sparekassen skal udstede

[   ] Tilbudsgaranti (Bid Bond)

[   ] Arbejds- eller leveringsgaranti (Performance Bond)

[   ] Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee) IBAN-nr

[   ] Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond) IBAN-nr

[   ] Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Ovenstående garanti stilles som en:

[   ]  Anfordringsgaranti (First Demand)

[   ]  Vilkårsgaranti

[   ]  Anden garanti. Kontakt din rådgiver i Sparekassen Kronjylland

Hvad skal garantien dække? (Beskriv varetype, kontraktnr., ordrenr. mv.,)

Forsendelse af garanti

[   ]  Via SWIFT – indtast garantimodtagers SWIFT-kode

[   ]  Garanti sendes med kurer til garantimodtager

Kontaktperson Telefon

[   ]  Garanti sendes med anbefalet post til: 

Navn

Adresse

Garantiprovision og gebyrer

Kontonr.

Garantiprovision og gebyrer hæves på ovenstående konto og betales i henhold til Sparekassen Kronjyllands priser  

og almindelige forretningsbetingelser. 

Ordforklaring

Anfordringsgaranti 

Ved en anfordringsgaranti 

forfalder kravet ved første 

påkrav fra garantimodtager og 

dette uanset indsigelser fra 

garantistiller.

Vilkårsgaranti

Hvis garantistiller har ind-

sigelser mod et modtaget 

krav, betales beløbet ikke før, 

der er indgået forlig mellem 

parterne eller truffet endelig 

bindende retslig afgørelse.

IBAN-nummer

Som garantistiller skal du 

anføre dit IBAN-nummer, som 

garantiens beløb ønskes over-

ført til. Alle danske bankkonti 

har ud over det almindelige 

registrerings- og kontonum-

mer et IBAN-nummer. IBAN er 

det internationale kontonum-

mer, som udenlandske banker 

skal bruge for at identificere 

en bankkonto.

ANMODNING

Underskrift

Undertegnede anmoder Sparekassen Kronjylland om at udstede en garanti på ovennævnte betingelser og 

bekræfter samtidigt at være indforstået med Sparekassen Kronjyllands almindelige forretningsbetingelser.

Kontaktperson Telefon

Dato Underskrift
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