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1. Motförbindelse för bankgaranti
Sökanden förbinder sig att vid anfordran betala Nordea Bank Abp
(”banken”) det belopp banken betalat i enlighet med den bankgaranti
som utfärdats på basis av denna ansökan (”ansökan") (med
”bankgaranti” avses i dessa allmänna villkor även motgaranti).
2. Valutakurs vid betalningar i valuta
Om banken infriat sin bankgarantiförbindelse genom att betala i
utländsk valuta, ska sökanden, om banken så kräver, betala banken
motsvarande belopp i sökandens hemvaluta. Beloppet beräknas
genom att använda den säljkurs som banken tillämpade vid
betalningstidpunkten. Om det är frågan om en icke-konvertibel
valuta, konverteras betalningen genom att använda den kurs som
centralbanken i landet i fråga tillämpar.
3. Kostnader, skatter och avgifter
Sökanden förbinder sig om banken så kräver betala avgifter enligt
bankens vid var tid gällande Prislista (bilaga 1). Banken ger vid
behov information om de avgifter som tillämpas. Sökanden förbinder
sig också att betala banken post-, telekommunikations- och
kurirkostnader samt övriga kostnader som uppkommit i samband
med bankgarantin eller på grund av anskaffning, underhåll och
realisering av tillgångar som pantsatts som säkerhet samt eventuella
rättegångskostnader. Sökanden förbinder sig också att ersätta
banken eventuella utlägg, provisioner och avgifter till utländska
banker liksom eventuella stämpel- och kreditskatter eller andra
skatter samt indrivningskostnader som kan uppkomma i samband
med bankgarantin.
4. Bankgarantiprovision
Sökanden betalar banken bankgarantiprovision enligt bankens vid
var tid gällande Prislista. Bankgarantiprovisionen ska betalas i
förskott för en period som banken bestämmer. Provisionen betalas
för varje påbörjad period under vilken bankgarantin förbinder banken.
5. Dröjsmålsränta
Om sökanden försummar sina betalningsskyldigheter som baserar
sig på denna ansökan har banken rätt att av sökanden debitera en
årlig dröjsmålsränta på 16 (sexton) procent på det belopp banken
betalat på grund av bankgarantin och på förfallna bankgarantiprovisioner, övriga provisioner och kostnader som uppkommit från
respektive förfallodag tills betalning sker.
6. Kompletterande av säkerhet
Om sökanden inte har pantsatt säkerheten till banken och det finns
risk för att sökanden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt
denna förbindelse i behörig ordning eller om den ställda säkerheten
inte längre räcker till att täcka sökandens skyldigheter, förbinder sig
sökanden att lämna en säkerhet eller en kompletterande säkerhet till
banken på det sätt som banken begär.
7. Invändning mot krav på grund av bankgaranti
Om banken i annat fall än vad som avses i punkt 8 har underrättat
sökanden om att krav ställts mot banken på grund av bankgarantin,
bör sökanden snarast möjligt meddela banken om eventuella
invändningar mot kravet. Oavsett villkoren i punkt 11.1 anses
sökanden ha godkänt att betala kravbeloppet om någon invändning
inte har kommit banken till kännedom inom fem (5) bankdagar från
det banken avsände meddelandet till sökanden. Den bevisning som
är tillgänglig för sökanden ska bifogas invändningen. Om bevisningen
inte är omedelbart tillgänglig ska sökanden samtidigt med invändningen ange vilken bevisning sökanden vill åberopa och när
bevisningen senast kommer att överlämnas till banken. Sökandens
medgivande är dock inte någon förutsättning för den i bankgarantin
baserade betalningen. För klarhetens skull konstateras att bankgarantin och denna förbindelse av sökanden gäller även då bankgarantins sista giltighetsdag passerat om förmånstagaren har ställt
krav på grund av bankgarantin.
8. On demand-garanti
Om bankens bankgarantiförbindelse har utformats så att banken är
skyldig att erlägga betalning om krav ställts mot banken (”on
demand-garanti”), har banken rätt att mot sökandens önskemål
erlägga betalning i enlighet med sin förbindelse när krav framställts
utan skyldighet att fastställa om förmånstagaren på grund av
underliggande rättsförhållande är berättigad till betalningen.
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9. Bestämmelser på grund av utländsk lag
9.1 Trots att den dag som i bankgarantin angivits som sista
giltighetsdag för krav mot banken passerat, kan utländsk lag
leda till att giltigheten för bankens förbindelse inte upphör om inte
förmånstagaren uttryckligen friskriver banken och/eller, i vissa fall
bankgarantin återlämnas till banken. Sökandens förpliktelser gäller
tills bankens förbindelse upphört att gälla. Banken är inte heller
skyldig att friställa den säkerhet som ställts förrän bankens
förbindelse har upphört att gälla. Banken har då även rätt att debitera
de belopp som banken bevisligen betalt på basis av bankgarantin
liksom avgifter, bankgarantiprovision och bankens kostnader.
9.2 I det fall som avses ovan har banken rätt att erlägga betalning på
basis av sin bankgarantiförbindelse även om den sista giltighetsdagen för krav mot banken har passerat.
10. Att lämna information
I den utsträckning som handläggningen av ansökan förutsätter har
varje Nordeabolag rätt att använda och till andra Nordeabolag lämna
information som rör denna ansökan eller annan information som rör
kundförhållandet mellan Nordeakoncernen och sökanden.
Med ”Nordeakoncernen” avses Nordea Bank Abp (inklusive filialer)
tillsammans med sina dotterbolag och med ”Nordeabolag” avses alla
bolag som tillhör Nordeakoncernen.
11. Övriga villkor
11.1 Meddelanden: sökanden underrättar banken om ändring av
namn, adress samt telefon- och telefaxnummer.
Brev som banken sänder till sökanden ska anses ha nått sökanden
senast på femte (5) bankdagen efter avsändandet av breven om de
sänts till den adress som angivits i denna ansökan eller som annars
är känd för banken.
Meddelande som sänts med telefax ska anses ha nått sökanden
senast nästa bankdag efter sändandet om telefaxmeddelandet sänts
till det telefaxnummer som angivits i ansökan eller som annars är
känt för banken.
11.2 Bankdag: med bankdag avses veckodagarna från måndag till
fredag, med undantag av helgdagar i Finland, självständighetsdagen,
första maj, jul- och midsommarafton samt en dag som av någon
anledning inte kan anses vara en bankdag.
11.3. Ansvarsbegränsning: avtalsparten svarar inte för skada som
förorsakats av ett oöverstigligt hinder eller av att avtalspartens
verksamhet oskäligt försvårats av någon annan motsvarande orsak.
Den ena avtalsparten är skyldig att så snart som möjligt informera den
andra om ett oöverstigligt hinder. Om ett oöverstigligt hinder gäller
banken, kan banken informera om saken i riksomfattande dagstidningar.
11.4. Känn din kund och åtagande avseende sanktioner m.m.:
Sökanden skall på begäran lämna till banken sådan information som
banken bedömer nödvändig för att löpande fullgöra sina åtaganden
under tillämplig lag eller interna instruktioner för att uppnå kundkännedom. Sökanden skall inte vidta eller låta bli att vidta åtgärder
eller använda (direkt eller indirekt) bankgarantin på något sätt eller för
något ändamål som skulle strida mot sanktioner eller lagstiftning mot
anti-korruption eller kunna leda till att sökanden själv blir föremål för
sanktioner eller att banken skulle bryta mot några sanktioner. Med
”sanktioner” betyder handels- eller ekonomiska sanktioner som
utfärdas från tid till annan av Förenta Nationernas, USA, EU eller
Förenade kungariket (eller någon av dess medlemsstater) samt dessa
länders och institutioners myndigheter eller underlydande organ.
12. Tillämplig lag och behörig domstol
På denna ansökan och på sökandens förbindelse tillämpas lagen på
den ort där sökanden har sin hemvist den dag då ansökan har
daterats. Om sökanden är ett dotterbolag till ett moderbolag med
hemvist i Finland, Sverige, Norge eller Danmark tillämpas lagen på
den ort där moderbolaget har sin hemvist den dag då ansökan har
daterats. Följaktligen ska följande lagstiftning gälla och
meningsskiljaktigheter i anknytning till eller till följd av handlingar kan
lösas i den första instansen i följande domstolar:
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(i) finsk lag och Helsingfors tingsrätt (Finland), om sökanden eller
moderbolaget har sitt hemvist i Finland eller något annat land än
Sverige, Norge eller Danmark,
(ii) svensk lag och Stockholms tingsrätt (Sverige), om
sökanden eller moderbolaget har sitt hemvist i Sverige,
(iii) norsk lag och Oslo tingrett (Norge), om sökanden eller
moderbolaget har sitt hemvist i Norge och
(iv) dansk lag och Sø-og Handelsrätten (Danmark), om
sökanden eller moderbolaget har sitt hemvist i Danmark.

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9
PTPE011DL 01.19

2 (2)

