
BESTILLING AF GARANTI

Vi anmoder Nykredit Bank om at udstede en garanti med følgende vilkår:

4) Garanti udstedes pr.   Brev     S.W.I.F.T.

5) Adviseres gennem

6)  Udstedes af bankens korrespondent mod Nykredits kontragaranti

7) Garantiform:   Anfordringsgaranti     Betinget garanti

8) Garantien skal være en (type)

 Betalingsgaranti     Tilbudsgaranti     Forskudsgaranti     Leverance-/Arbejdsgaranti

 

9)  Garantitekst vedlægges    Garantitekst vælges af Nykredit

10) Garanti over for

Beneficiantens fulde navn 

Beneficiantens adresse 

11) Udløbsdato    Indtil videre (Kun efter forudgående rådgivning fra Nykredit Bank)

12) Møntsort   Beløb 

13) Garanti sendes til

14) Beløbet skal tjene til sikkerhed for

Betalinger og provision i forbindelse med garantien bedes hævet på følgende konto:

15) Kontonummer

16) Kontaktperson

17) Telefonnummer

1) Nykredit center/Kontaktperson:

Navne og adresser

2) Rekvirentens navn/adresse

3) CVR-/CPR-nr. 
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Dato Rekvirentens forpligtende underskrift(er)

1) Navn og adresse på din Nykredit Bank.
2) Dit fuldstændige navn og adresse.
3) Dit CVR- eller CPR-nummer.
4)  Her oplyses om garantien ønskes udstedt brevligt (dokument) eller pr. S.W.I.F.T. Garantier 

udstedes ikke pr. telefax.
5)  Hvis der er valgt S.W.I.F.T.- garanti kan her oplyses den bank, som garantien ønskes 

adviseret gennem, fx beneficiantens bank. Hvis der intet står vælger Nykredit Bank 
en korrespondentbank.

6)  Her angives om garantien skal udstedes af en anden bank mod Nykredit Banks kontra-
garanti, typisk i forbindelse med garantier i favør af offentlige institutioner eller myndig-
heder samt beneficianter i visse geografiske områder, fx mellemøsten og Nordafrika.

7)  Her skrives om garantien skal være på anfordring eller betinget, se punkt 1 under vilkår 
for garantiudstedelsen.

8) Her skrives, hvilken type garanti der ønskes stillet (formål).

9)  Her skrives, om der vedlægges en garantitekst eller om garantiteksten skal vælges af 
Nykredit.

10) Her oplyses beneficiantens fulde navn og adresse.
11)  Her oplyses garantiens gyldighedsdato. For garantier udstedt af en anden bank mod 

Nykredit Banks kontragaranti eller garantier underlagt udenlandsk lov gælder særlige 
vilkår. Se punkt 5.5, 7.2 og 7.3 under vilkår for garantiudstedelse.

12)  Møntsort angivet med ISO-kode, fx DKK, EUR, USD, efterfulgt af beløbsangivelsen.
13)  Hvis garantien skal sendes/udleveres til en anden end kunden, kan det oplyses her.
14)  Kort beskrivelse af garantiens formål, fx henvisning til den underliggende aftale.
15) Kontonummer, som provisioner m.v. ønskes debiteret på.
16) Kontaktperson hos dig i forbindelse med garantien.
17) Telefonnummer.

1. Garantiform
1.1 Anfordringsgarantier
Ved anfordringsgarantier forfalder det krævede beløb til betaling straks ved første anfordring 
fra beneficianten. Rekvirenten kan ikke i noget tilfælde påberåbe sig de kontraktlige forhold 
eller andre aftaler, som består mellem rekvirenten og beneficianten.
1.2 Betingede garantier
Ved betingede garantier forfalder garantibeløbet til betaling, når rekvirentens samtykke fore-
ligger, eller der forelægges Nykredit Bank A/S en endelig retsafgørelse, voldgiftskendelse, 
frivilligt forlig eller anden aftale mellem beneficianten og rekvirenten. Når sådan dokumen-
tation er forelagt Nykredit Bank A/S, kan rekvirenten ikke i noget tilfælde påberåbe sig de 
kontraktlige forhold eller andre aftaler, som består mellem rekvirenten og beneficianten.

2. Forhold til underliggende aftale mellem beneficiant og rekvirent 
Garantien er uafhængig af enhver underliggende aftale, kontrakt eller anden overenskomst 
mellem rekvirenten og beneficianten, og Nykredit Bank A/S kan på ingen måde bindes af 
sådanne uanset eventuel henvisning hertil i bestillingen eller garantien.

3. Krav under garantien
3.1 Nykredit Bank A/S er ikke pligtig til at undersøge rigtigheden af et eventuelt krav, men 
skal kun konstatere, om kravet efter sit ydre fremtræder som værende i overensstemmelse 
med garantiens vilkår. Rekvirenten erklærer sig indforstået med, at der ikke over for Nykredit 
Bank A/S kan fremsættes indsigelser mod udbetalinger under garantien, heller ikke selvom 
rekvirenten overfor beneficianten måtte have indvendinger eller modkrav.
3.2 Beløb, der er betalt af Nykredit Bank A/S under garantien, skal på anfordring betales af 
rekvirenten. I det omfang rekvirenten ikke straks indbetaler de udlagte beløb, er Nykredit 
Bank A/S berettiget til at debitere en hvilken som helst af rekvirentens konti i Nykredit Bank 
A/S. De udlagte beløb forrentes fra udbetalingstidspunktet og indtil Nykredit Bank A/S er 
fyldestgjort, med den af Nykredit Bank A/S til enhver tid fastsatte rentesats.

4. Udgifter i forbindelse med garantien
Rekvirenten hæfter for alle udgifter, som Nykredit Bank A/S måtte blive påført i forbindelse med 
garantien, herunder blandt andet udgifter til fremsendelse af dokumenter eller kommuni kation, 
gebyrer, skatter og afgifter samt omkostninger som en eventuel korrespondent måtte påføre 
Nykredit Bank A/S. I tilfælde af rekvirentens misligholdelse hæfter rekvirenten endvidere for alle af 
Nykredit Bank A/S udgifter i forbindelse med misligholdelsen, herunder eventuelle rykkergebyrer, 
udgifter til juridisk bistand samt gebyrer og afgifter til offentlige myndigheder og domstole.

5.  Garantier udstedt af bankens korrespondent mod Nykredit Bank A/S’ kontragaranti
5.1 Ved Nykredit Bank A/S korrespondent forstås enhver bank, sparekasse, forsikringsselskab 
eller lignende, som Nykredit Bank A/S beder om at stille garantien.
5.2 Nykredit Bank A/S kontragaranti over for korrespondenten er uafhængig af den eller de 
garantier den vedrører og den eller de kontrakter, tilbudsbetingelser eller lignende, der måtte 
ligge til grund for den, og sådanne kontrakter, tilbudsbetingelser eller lignende er Nykredit 
Bank A/S uvedkommende, uanset om der er henvist til disse i kontragarantien.
5.3 Nykredit Bank A/S kontragaranti vil uanset vilkårene i den af korrespondentens udstedte 
garanti, altid være betalbar på anfordring og rekvirenten hæfter også på anfordring over for 
Nykredit Bank A/S.
5.4 Rekvirenten er indforstået med, at både garantien og kontragarantien kan være underlagt 
lovgivningen på garantiens udstedelsessted eller andet sted krævet af korrespondenten.
5.5 Rekvirentens hæftelse over for Nykredit Bank A/S bevares, indtil Nykredit Bank A/S 
af korrespondentbanken er frigjort for kontragarantiforpligtelsen. Hæftelsen bevares også, 
uanset om en eventuel udløbsdato i korrespondentbankens garanti måtte være passeret.

6. Garantien stillet til sikkerhed for tredjeparts forpligtelse
Er garantien stillet til sikkerhed for en tredjeparts forpligtelse over for beneficianten anvendes 
bestemmelserne i disse vilkår på samme måde i forholdet mellem Nykredit Bank A/S og tredje-
parten. Rekvirenten kan ikke i noget tilfælde påberåbe sig de kontraktlige forhold eller andre 
aftaler, som består mellem tredjeparten og Nykredit Bank A/S, tredjeparten og beneficianten 
eller tredjeparten og rekvirenten. Der skal dog gøres opmærksom på, at i forbindelse med 
betingede garantier forfalder garantibeløbet til betaling, når tredjepartens samtykke foreligger 
eller Nykredit Bank A/S bliver forelagt endelig retsafgørelse, voldgiftskendelse, frivilligt forlig 
eller anden aftale mellem tredjeparten og beneficianten.

7. Lovvalg og værneting
7.1 Denne bestilling er underlagt dansk ret. Retssager i forbindelse med bestillingen kan af 
Nykredit Bank A/S anlægges ved enten danske eller udenlandske domstole.
7.2 Medmindre andet specielt er oplyst, vil den udstedte garanti normalt blive underlagt dansk 
lov og værneting. Hvis rekvirenten ønsker garantien underlagt anden lov og/eller værneting, 
er Nykredit Bank A/S berettiget til at betragte garantien som betalbar på anfordring uden 
hensyn til eventuelle rettigheder, rekvirenten eller Nykredit Bank A/S måtte have under den 
valgte lov og/eller værneting. Det gælder også, uanset om garantien i følge sin tekst i øvrigt 
måtte have karakter af betinget garanti.
7.3 I tilfælde hvor Nykredit Bank A/S’ garanti er underlagt udenlandsk lov eller værneting, 
gælder rekvirentens hæftelse over for Nykredit Bank A/S, indtil Nykredit Bank A/S er frigjort 
for garantiforpligtelsen, uanset om en eventuel udløbsdato i garantien måtte være passeret.
7.4 Nykredit Bank A/S er berettiget til, at lade garantien være underlagt den på tidspunktet 
for garantiens udstedelse gældende version af Det Internationale Handelskammers publikation 
”ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”.

8 Øvrige bestemmelser
8.1 Nykredit Bank A/S er berettiget til, uden varsel, at kræve hele eller dele af garantibeløbet 
indbetalt til sikkerhed for garantiforpligtelsen, uanset om beneficianten har gjort garantien 
gældende over for Nykredit Bank A/S.
8.2 Rekvirenten giver herved Nykredit Bank A/S transport i beløb, der er betalt under garantien, 
og som beneficianten eventuelt skal betale tilbage, herunder også påløbne renter. 
8.3 Nykredit Bank A/S er ikke ansvarlig for følgerne af forsinkelse, bortkomst og øvrige 
uregelmæssigheder i forbindelse med fremsendelsen af kommunikation eller dokumenter via 
kurér, post, SWIFT, fax, e-mail, telex og lignende fremsendelsesformer, medmindre dette er 
sket som følge af en fejl eller forsømmelse af Nykredit Bank A/S.
8.4 Nykredit Bank A/S er endvidere ikke ansvarlig for eventuelle tab, der skyldes lovforskrifter, 
myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uro-
ligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout samt boykot og blokade, uanset 
om banken selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af bankens funktioner. 
8.5 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale, finder bankens almindelige 
forretningsbetingelser anvendelse mellem rekvirenten og banken. Forretningsbetingelserne 
udleveres efter ønske, og er frit tilgængelige på bankens hjemmeside.
8.6 Misligholder rekvirenten en forpligtelse under denne aftale, indleder konkurs, betalings-
standsning, moratorium eller anden lignende insolvensbehandling, kan Nykredit Bank A/S 
kræve slutafregning af enhver nuværende og fremtidig finansiel forpligtelse mellem rekvirenten 
og Nykredit Bank A/S ved at afgive meddelelse herom til rekvirenten. Ved slut afregning opgøres 
nutidsværdien af Nykredit Bank A/S’ og rekvirentens tilgodehavender til  
ét nettobeløb i DKK. Er en finansiel forpligtelse omfattet af en anden aftale med slutafregning, 
kan nettobeløbet fremkommet herunder indgå i denne slutafregning, således at der sker en 
samlet slutafregning.

Vejledning

Vilkår for garantiudstedelser

Vi indestår Nykredit Bank A/S for alle følger af garantien og forpligter os til på anfordring at 
indbetale ethvert beløb, som Nykredit Bank A/S måtte komme til at udbetale som følge af 
garantien. Det samme gælder den af Nykredit Bank A/S til enhver tid fastsatte garantiprovision 
samt alle omkostninger, der måtte opstå som følge af garantien, herunder enhver form for 
inkassoomkostninger. Vi erklærer samtidig at være bekendt med ”Vilkår for garantiudstedel-
ser” samt Nykredit Bank A/S almindelige forretningsbetingelser.
Beder vi på et senere tidspunkt om at få ændret garantien, gælder betingelserne i denne 
garantibestilling også for den ændrede garanti.

Stempel og underskrift (Nykredit)

Til Nykredits påtegning: 

Jeg/centret bekræfter hermed at rekvirentens underskrift(er) er 
forpligtende for rekvirenten samt at garantien er bevilget.

Garantisats % p.a.  Udstedelsesgebyr
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