Ansökan om bankgaranti
Sökandens ansvar

Bankgarantinummer (Nordea fyller i)

Annans än sökandens ansvar

Ansökan till Nordea Bank Abp (”banken” eller ”Nordea”) om utfärdande av bankgaranti eller standby-remburs eller om utfärdande av
bankgaranti från utländsk bank med hjälp av motgaranti (”bankgaranti”) i stället för sökanden och/eller för hans räkning enligt instruktionerna på denna
ansökan.

Sökandens uppgifter

Officiella namn

FO-nummer/Person

Adress

Sökandens referensnummer
Telefonnummer

Kontaktperson

Kontaktperson e-post adress/telefax

Förmåntagarens uppgifter

Officiella namn

Kontaktperson

Adress

Telefonnummer

Bankens namn och plats

SWIFT-kod

Bankgarantins uppgifter

Sökanden ansöker om bankgaranti för
Sökanden binder sig gentemot banken enligt de allmänna villkoren och registrerar motförbindelsen i sina egna ansvarsförbindelser.

Banken registrerar motförbindelsen endast som sökandens ansvar.
Valuta och belopp

Datum då garantin upphör

Typ av garanti (välj ett alternativ)

Reklamationstiden av utländsk bank tilläggs i motgarantier/
standby-remburser med bekräftelsebegäran

Anbudsgaranti

Byggtidsgaranti

Betalningsgaranti

Kreditgaranti

Förskottsgaranti

Restbetalningsgaranti

Kontogäldsgaranti

Hyresgaranti

Fullgörandegaranti

Garantidsgaranti

Annan, vad:

Underliggande åtagande i bankgaranti (kontrakt)
Anbud
Kontrakt nummer

Kontrakt

Kredit
Kontrakt datum

Annan förpliktelse, specificera:
Kontrakt valuta och belopp

Föremålet av kontraktet

Tillämplig lag för bankgarantin om inte Finsk lag.
Annan, vad

Bankgarantins textmodell (välj ett alternativ)
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Bankens standard proprieborgen textmodell
Bankens standard on demand

URDG tillämpas

Bankens standby-remburs

ISP 98 tillämpas

UCP 600 tillämpas

Enligt bifogad text/enligt tidigare garanti, garanti nummer
Om bankgarantin gäller ett kontrakt eller annan förpliktelse i anknytning till byggande
Bankgarantin står efter underställing som sekundär säkerhet som baserar sig på huvud- och sidoentreprenörens subordinationsavtal (RT 80271)
Bankgarantin täcker tilläggs- och ändringsarbeten

Bankgarantin skall utfärdas som (välj ett alternativ)
Direktgaranti, skickas

Med post till förmånstagaren

Förmedlas genom SWIFT

Indirektgaranti (Nordea's motgaranti till förmån för utlänska banken), skickas genom SWIFT

Standby-remburs, skickas genom SWIFT
Konto för debitering av avgifter och provisioner

Med post till sökanden

Bekräftelse av förmånstagarens bank begärs

Med kurir till förmånstagaren
Utan begäran av bekräftelse

Övriga instruktioner

Sökanden godkänner den bankgaranti som utfärdas på basis av denna ansökan. Sökanden förbinder sig att följa de allmänna villkoren för ansökan om bankgaranti
(”allmänna villkor”), som finns tillgängliga på adressen https://www.nordea.fi/sv/foretag/vara-tjanster/finansiering/bankgarantier.html?#tab=Allmanna-villkor
eller som kan fås på begäran. Denna förbindelse gäller också alla ändringar och förlängningar av bankgarantin som sökanden har begärt eller godkänt. Om sökanden
har ingått en generell motförbindelse för banken, ska villkoren i den gälla i den utsträckning de avviker från de allmänna villkoren. Sökanden (ej privatperson)
pantsätter säkerheten i enlighet med punkt 6 (Säkerhet) i de allmänna villkoren. Sökanden godkänner att banken lämnar information enligt punkt 11 (Information) i de
allmänna villkoren.

Underskrift

Ort och datum

Sökandens officiella namn och namnförtydligande

Kundansvarig enhet i Nordea fyller i
Bankgarantin utfärdas
Med kreditbeslut
Inom limiten
Bankgarantiprovision och andra kostnader:

Ort och datum

Bankgarantin har godkänts.
Bankens namn och underskrift av kundansvarig enhet

