Žiados• o záruku

Obchodné meno/meno a priezvisko
Príkazcu

Sídlo/trvalé bydlisko Príkazcu

IÈO/rodné èíslo
Èíslo bežného úètu
Kontaktná osoba
Telefón
Fax

Žiadame Vás o vystavenie neodvolate¾nej Záruky:
V jazyku:
Slovenskom

Anglickom

Ako:
Priamu záruku SLSP, a.s.

Nepriamu záruku prostredníctvom banky

V textácii:
Štandardnej, navrhnutej SLSP, a.s.

V zmysle prílohy k tejto žiadosti

Nemeckom

V prospech oprávneného (ïalej len „Beneficient“):
Názov a presná adresa, IÈO
Beneficienta
Suma a mena
Platnos• Záruky odo dòa vystavenia
do
Platnos• protizáruky odo dòa
vystavenia do
Druh Záruky:
Za ponuku/bid bond
Za realizáciu

Platobná
Za zádržné

Akontaèná
Iný druh

Záruka má zabezpeèova•
Zo Záruky sa bude plni• po splnení
nižšie uvedených podmienok
preukázaných Beneficientom
prostredníctvom nasledovných
dokumentov
Ïalšie podmienky Záruky (napríklad
postupné znižovanie hodnoty
Záruky alebo iné)
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Originál Záruky
Prevezmeme osobne
Pošlite Beneficientovi kuriérnou poštou

Pošlite Beneficientovi doporuèenou poštou
Pošlite Beneficientovi prostredníctvom banky

V prípade vystavenia Záruky sa pre prípad plnenia zo Záruky Vami, vzdávame akýchko¾vek námietok voèi Vám,
týkajúcich sa takéhoto Vášho plnenia.
Vyhlasujeme, že po plnení zo Záruky na prvé požiadanie a bez námietok, resp. zo Záruky podobného
abstraktného charakteru, nevznesieme námietky, ktoré by sme inak mohli vznies• na základe zmluvy alebo iného
záväzku, a že nepodnikneme voèi Vám žiadne kroky, ktoré by Vám mohli zabráni• pri vykonaní platby, splatnej na
základe Záruky.
Ak na základe našej Žiadosti o záruku poveríte zahraniènú banku, aby prevzala alebo potvrdila Záruku,
splnomocòujeme Vás pokia¾ sami neuvedieme, aby ste použili banku pod¾a Vášho výberu. Sme si vedomí, že
v tomto prípade nezodpovedáte za nedostatky, chyby, zdržanie a pod., ktorých by sa táto prípadne dopustila.
Ïalej Vás splnomocòujeme, aby ste svoju protizáruku, resp. iné ïalšie vyhlásenia voèi zahraniènej banke urobili
v takej forme, ktorá je požadovaná v príslušnej relácii zahraniènou bankou resp. tamojšími právnymi predpismi.
Potvrdzujeme, že zostaneme v záväzku zo Záruky, pokia¾ Vy sami nebudete bezpodmieneène zbavení
akéhoko¾vek záväzku a budeme plati• všetky poplatky.
Zaväzujeme sa podniknú• všetky kroky, ktoré by ste považovali za vhodné k tomu, aby Váš záväzok zo Záruky
zanikol.
Sme si vedomí toho, že údaje a informácie, týkajúce sa Záruky budú poskytnuté Registru bankových úverov
a záruk v zmysle zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení.

______________________________________
podpis

______________________________________
podpisy èlenov štatutárneho orgánu/ zástupcov
Príkazcu v zmysle výpisu z obchodného registra

______________________________________
za banku prevzal dòa

––––––––––––
miesto a dátum
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