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Sökanden är skyldig att betala banken avgifter och provisioner i anknytning till utfärdandet och skötseln av bankgaranti
enligt den Prislista som gäller då ansökan undertecknas. Banken har rätt att ändra avgifterna och provisionerna. Banken
kan höja de avgifter och pro- visioner för bankgarantin som ingår i Prislistan då ansökan undertecknas.
Banken publicerar ändringar av avgifter och provisioner i Prislistan. Ändringen träder i kraft vid den av banken angivna
tidpunkten, dock tidigast en månad efter början av den kalendermånad som närmast följer publiceringsmånaden. Prislistan
finns till påseende på bankens samtliga kontor.
I denna bilaga publiceras grunderna till och de vid underskriftstidpunkten giltiga beloppen för de avgifter och provisioner
för bankgaranti som sökanden är skyldig att betala banken när sökanden ansöker om bankgaranti och när banken sköter
uppgifter i anknytning till bankgarantin enligt de allmänna villkoren för bankgaranti. Inga sådana avgifter, provisioner eller
ersättningar ingår som sökanden ska betala banken om sökanden har försummat att uppfylla sin betalningsskyldighet eller
som orsakas av ändringar i bankgarantin eller villkoren för den eller av andra åtgärder som görs på uppdrag av sökanden
eller som orsakas av sökandens handlande.
Sökanden ska ersätta banken de kostnader och avgifter som orsakas av debitering av de avgifter som banken
betalt på grund av bankgarantin samt av debitering av provisioner, räntor och avgifter till följd av utfärdandet av
bankgarantin.
Expeditionsavgift – inhemsk bankgaranti

110,00 €

Expeditionsavgift – inhemsk bankgaranti, annan än Nordea:s standardtext

165,00 €

Expeditionsavgift – utländsk bankgaranti

130,00 €

Expeditionsavgift – utländsk bankgaranti, annan än Nordea:s standardtext

180,00 €

Om en bankgaranti som upprättats på kundens begäran återlämnas som onödig, återbetalas inte debiterad expeditionsavgift
Uppläggningsavgift
Utöver expeditionsavgift debiteras för en ny bankgaranti eller för en ändring av bankgarantin
• uppläggningsavgift av beloppet av bankgarantin
• minst
Uppläggningsavgift debiteras inte om bankgarantin eller ändringar i den ges på basis av avtalet om
bankgarantilimit

0,5 – 3 %
300,00 €

Krav som mottagits mot bankgarantin - inhemsk bankgaranti

160,00 €

Krav som mottagits mot bankgarantin - utländsk bankgaranti

200,00 €

Bankens betalning på grund av bankgarantin – inhemsk bankgaranti

140,00 €

Bankens betalning på grund av bankgarantin – utländsk bankgaranti

170,00 €

Betalningspåminnelse – försummelse av provision eller expeditionsavgift

10,00 €

Om automatisk debitering av provision eller expeditionsavgift misslyckats på grund av otillräcklig täckning

10,00 €

Kostnader för meddelanden – SW IFT- eller Telex-meddelande

35,00 €

Expeditionskostnader – kurir eller per post, minst

15,00 €

Bankgarantispecifikation

35,00 €

Kvitto över betalning av provision i efterskott

5,00 €

Förmedling av bankgaranti utfärdad av utländsk bank utan ansvar från Nordea Bank Abps sida

250,00 €

Förmedling av ändring till bankgaranti utfärdad av utländsk bank utan ansvar från Nordea Bank Abps sida 110,00 €
Säkerställande av att bankgaranti som ställts av utländsk bank är äkta på kundens begäran

250,00 €

Förmedling av information till utländsk bank på förmånstagarens begäran utan ansvar från Nordea Bank
Abps sida

110,00 €

Förmedling av fordran till utländsk bank utan ansvar från Nordea Bank Abps sida

350,00 €

Om en utländsk bank har ställt en garanti på uppdrag av Nordea Bank Abp, debiteras dessutom den provision som
den utländska banken debiterar och kostnader samt andra betalningar i anslutning till garantin
En skriftlig utfästelse om en bankgaranti som kommer att ställas senare prissätts som motsvarande bankgaranti
Bankgarantier som medför specialåtgärder prissätts separat
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