Prašymas suteikti
garantiją
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DD
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Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

Sutarties sąlygų įvykdymo
Mokėjimo
Pasiūlymo
Avanso grąžinimo – sąskaita, į kurią bus pervedamas avansas
Kita (nurodyti)

Klientas

Pavadinimas
Adresas
Kliento atstovas (įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)
Atstovavimo pagrindas

Įmonės kodas

Garantijos gavėjas

Pavadinimas
Adresas

Įmonės kodas

Garantijos valiuta
ir suma (skaitmenimis
ir žodžiais)

Valiuta
Suma

Garantijos galiojimo
pabaigos data

YYYY

.

MM

.

DD

. (imtinai)

Garantijos objektas
(konkurso pavadinimas, pirkimo numeris, sutarties, užsakymo numeris, data, trumpas prekių, paslaugų aprašymas ar kt.)

Sutarties/Pasiūlymo Nr.

Sutarties data

Garantijos tekstas

AS “Citadele banka” Lietuvos ﬁlialo standartinis
Pridedamas

Garantiją suteikti

Raštu ir:
atiduoti mums
išsiųsti aukščiau nurodytu Garantijos gavėjo adresu
išsiųsti Garantijos gavėjo bankui (banko pavadinimas ir adresas)

YYYY

.

MM

Garantijos kalba

.

DD

.

Lietuvių
Anglų

Elektroniniu būdu ir:
pasirašyti kvaliﬁkuotu elektroniniu parašu bei išsiųsti el. paštu
išsiųsti Garantijos gavėjui SWIFT sistema (nurodyti SWIFT kodą)

Prievolių įvykdymo
užtikrinimas

Pagal Sutartį dėl Banko garantijų suteikimo Nr.

Pridedami
dokumentai

Garantijos tekstas
Kita

Su garantija susijusių dokumentų kopijos

Papildomi nurodymai
Pasirašydamas šią Paraišką Klientas, atstovaujamas įgalioto atstovo, patvirtina, kad:
- pateikta ir pateikiama informacija yra teisinga, išsami ir galiojanti;
- sutinka, kad Bankas tvarkytų Kliento ir ﬁzinių asmenų duomenis, taip pat prašytų ir gautų informaciją apie Klientą ir jo dalyvius bei atstovus iš bet kurių trečiųjų asmenų
ir duomenų bazių, įkurtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, siekiant užmegzti teisinius santykius tarp Banko ir Kliento bei užtikrinti įsipareigojimų
vykdymą;
- jei Bankas, remdamasis šia Paraiška, nusprendžia suteikti prašomą Garantiją, laikoma, kad nuo Garantijos suteikimo momento Bankas ir Klientas yra sudarę sutartį dėl
atitinkamos Garantijos suteikimo;
- Klientas susipažino su Garantijų suteikimo bendrosiomis taisyklėmis, kurias Klientas suprato ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas yra informuotas, kad su Garantijų
suteikimo bendrosiomis taisyklėmis galima susipažinti Banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Klientas:
Kliento įgalioto atstovo vardas, pavardė ir parašas

Pildo Bankas:

Bankas suteikė garantiją šio prašymo pagrindu.
Garantijos suteikimo data
.
.
. Tuo atveju, kai Klientas prašymą
pasirašo elektroniniu parašu, laikoma, kad data nurodyta Banko atstovo
elektroninio parašo laiko žymoje sutampa su garantijos suteikimo data.
Banko atstovo vardas, pavardė ir parašas

Daugiau
galimybių

