
Betalingsgaranti  Simpel garanti  
(Vælg mellem)  Ved simple garantier forfalder garantibeløbet, når der foreligger:  

   - enten samtykke fra garantirekvirenten,       

   - eller retsafgørelse, der er bindende for banken.

  eller

   Anfordringsgaranti

   Ved anfordringsgarantier forfalder garantibeløbet, når den  garantibegunstigede

   har krævet det af banken (uden mulighed for indsigelser).

Øvrige oplysninger Garantibegunstigedes navn og adresse:

   Beløb: 

  Gyldig til:  

Garantien skal tjene  (Kortfattet beskrivelse, eventuelt med henvisning til aftale eller kontrakt):
til sikkerhed for    

 Garantiprovision, jfr. Regarantien næste side, må hæves på konto:  

Garantirekvisition          
Som rekvirent anmoder jeg herved Sydbank A/S (herefter kaldt banken)   
om at udstede følgende garanti.
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Regler for garantistillelser
Undertegnede rekvirent anmoder herved banken om at udfærdige 
den anførte garanti i henhold til de nedenfor anførte regler. Jeg/vi 
forpligter mig/os til at holde banken skadesløs for ethvert beløb, 
som banken måtte komme til at betale under garantien. 

Jeg/vi forpligter mig/os til at forrente ethvert beløb, som banken 
betaler under garantien, med bankens højeste udlånsrente inkl.  
provision, fra betalingstidspunktet til betaling sker til banken.

For alle garantier, bortset fra simple garantier, gælder følgende: Til 
sikkerhed for enhver forpligtelse, som jeg/vi har eller måtte få over 
for banken, herunder alle bankens afdelinger og datterselskaber 
i Danmark og udlandet, giver jeg/vi banken transport i min/vores 
ret til tilbagesøgning og i mine/vores krav på tilbagebetaling, som 
opstår, hvis den garantibegunstigede med urette foranlediger beløb 
under garantien udbetalt. Jeg/vi giver samtidig banken transport 
i krav, som jeg/vi har eller får mod den garantibegunstigede som 
følge af aftaleforholdet. Banken skal således være eneberettiget til 
at modtage beløbet, inklusive renter, fra den garantibegunstigede.

Banken beregner en variabel provision af garantibeløbet, dog 
mindst 250,00 kr. hvert kvartal. Provisionen vil blive beregnet 
bagud og forfalder til betaling hvert kvartal. Banken kan ændre 
provisionssatsen uden varsel. Jeg/vi får oplyst den gældende  
provisionssats i forbindelse med bankens udstedelse af garantien.

Banken må hæve provisionen på den anførte konto. Hvis denne 
konto er i anden valuta end garantien, vil betaling ske til kursen  
2 bankdage før forfald, medmindre der er indgået valutatermins-
forretning vedrørende betalingen.

Garantivilkår:
1. Kvittering fra den garantibegunstigede er tilstrækkeligt grund-

lag for, at banken kan kræve det udlagte beløb med påløbne 
renter, omkostninger m.v. af mig/os.

2. Jeg/vi skal betale beløbet på anfordring. Banken er berettiget 
til at hæve beløbet på enhver af mine/vores konti.

3. Banken kan uden forudgående meddelelse også foretage  
modregning i et hvilket som helst tilgodehavende, jeg/vi har 
eller får hos banken, herunder enhver af bankens afdelinger  
og datterselskaber i Danmark og udlandet. I erhvervsforhold 
kan modregning ske, uanset om mit/vores krav mod banken   
er forfaldent.

4. Banken kan når som helst forlange, at jeg/vi deponerer garanti-
beløbet som sikkerhed, selvom garantibegunstigede ikke har 
gjort krav gældende overfor banken. Til opfyldelse af dette 
krav kan banken hæve og modregne som anført i punkt 2 og 3.

5. Medmindre garantien bortfalder på en fastsat dato, skal jeg/vi 
sørge for, at garantierklæringen tilbageleveres til banken, når 
garantien er udløbet. Jeg/vi er indforstået med, at banken er 
berettiget til at beregne garantiprovision, indtil erklæringen er 
tilbageleveret.

Regler for simple garantier
For garantier med fastsat udløbsdato: Garantien er gyldig indtil den 
fastsatte dato, inden hvilken eventuelle krav i henhold til garantien 
må være banken i hænde, idet garantien i modsat fald er bortfaldet.

For garantier, som er gyldige indtil videre: Når garantien udløber, 
skal garantierklæringen tilbageleveres til banken. 

Garantibeløbet forfalder til betaling, når der foreligger samtykke fra 
garantirekvirenten eller retsafgørelse, der er bindende for banken.

Hvis banken betaler beløb under garantien, har banken ret til at 
anmelde krav, som svarer til det betalte beløb, i garantirekvirentens 
konkursbo. Banken kan anmelde et tilsvarende krav, hvis garanti-
rekvirenten kommer under rekonstruktion eller gældssanering, 
indleder frivillig akkord, garantirekvirentens dødsbo behandles 
som et insolvent dødsbo eller lignende. Bankens ret består, selvom 
garantirekvirentens forpligtelser ikke er fuldt dækket og selvom 
banken har betalt efter begyndelsen af bobehandling eller lignende.

Regler for anfordringsgarantier
For garantier med fastsat udløbsdato: Garantien er gyldig indtil den 
fastsatte dato, inden hvilken eventuelle krav i henhold til garantien 
må være banken i hænde, idet garantien i modsat fald er bortfaldet.

For garantier, som er gyldige indtil videre: Når garantien udløber, 
skal garantierklæringen tilbageleveres til banken. 

Garantibeløbet forfalder til betaling, når garantibegunstigede skrift-
ligt har krævet det af banken (anfordring).

Retten til tilbagesøgning og kravet om tilbagebetaling, som opstår, 
hvis garantibegunstigede med urette foranlediger beløb under 
garantien udbetalt, har garantirekvirenten overdraget til banken til 
sikkerhed. Garantibegunstigede kan derfor alene med frigørende 
virkning foretage tilbagebetaling, inklusive renter, til banken.

Hvis banken betaler beløb under garantien, har banken ret til at 
anmelde krav, som svarer til det betalte beløb, i garantirekvirentens 
konkursbo. Banken kan anmelde et tilsvarende krav, hvis garanti-
rekvirenten kommer under rekonstruktion eller gældssanering, 
indleder frivillig akkord, garantirekvirentens dødsbo behandles 
som et insolvent dødsbo eller lignende. Bankens ret består, selvom 
garantirekvirentens forpligtelser ikke er fuldt dækket og selvom 
banken har betalt efter begyndelsen af bobehandling eller lignende.

Regaranti
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Regaranti
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Underskrift(er) Jeg/vi erklærer, at jeg/vi er enige i garantien og regarantiens indhold og ordlyd. Jeg/vi modtager kopi  
 af garantien fra banken. Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som jeg/vi bekræfter at have  
 modtaget, gælder mellem banken og mig/os.

 Kontaktperson:                      Telefon:

                           , den

                 Rekvirentens firmanavn og CVR-nr.
                     og forpligtende underskrift(er)

Til vitterlighed: Navn:         Navn:

 Adresse:        Adresse:

 Underskrift:       Underskrift:

Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509
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