Ændringsanmodning – Udenlandsk garanti
Garanti nr.:
Møntsort:

Beløb:

I favør af:
(navn på garantibegunstigede)

Ændres som følger:
Gyldig til:
Beløb ændres med 			

til

Tekst:

Hvis garantien oprindelig er sendt pr. SWIFT sender Sydbank også ændringen pr. SWIFT.
Ved brevlige garantier sendes ændringen med kurer til:
os
garantibegunstigede
anden, navn og adresse:

Jeg/vi beder Sydbank om at ændre garantien på ovennævnte betingelser og bekræfter at være indforstået med Sydbanks
”Almindelige betingelser for garantier”.

Kontaktperson:
Dato:

Stempel og forpligtende underskrift(er): 			

17717.1018

Anmodningen sendes til jeres sædvanlige Sydbank afdeling.

Sydbank A/S, CVR No DK 12626509, Aabenraa

Telefon:

Almindelige betingelser for garantier
1.

Rekvirenten skal holde Sydbank A/S (herefter kaldt
banken) skadesløs for ethvert beløb, som banken måtte
komme til at betale under garantien, bestilt af rekvirenten online eller på anden måde.

2. Rekvirenten er forpligtet til at forrente ethvert beløb,
som banken betaler under garantien, med bankens højeste udlånsrente inkl. provision, fra betalingstidspunktet
til betaling sker til banken.
3. Bevis for, at banken har overført beløbet til den garanti
begunstigede, er tilstrækkeligt grundlag for, at banken
kan kræve det udlagte beløb med påløbne renter, omkostninger mv. hos rekvirenten.
4. Rekvirenten skal betale beløbet på anfordring. Banken
er berettiget til at hæve beløb, der er betalt af banken
under garantien, på enhver konto, som rekvirenten har
i banken.
5. Banken er berettiget til uden varsel at modregne ethvert
forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende i henhold til
garantien, udstedt på rekvirentrens foranledning, i rekvirentens indestående – såvel i danske kroner som i udenlandsk valuta – i banken, herunder enhver af bankens
indenlandske og udenlandske filialer og afdelinger, eller i
ethvert andet tilgodehavende, som rekvirenten har eller
får hos banken, uanset om tilgodehavendet er forfaldent
eller ej.
6. Banken kan når som helst forlange garantibeløbet deponeret som sikkerhed, selvom garantien på det pågældende tidspunkt ikke er gjort gældende over for banken.
Til opfyldelse af et sådant krav kan banken hæve og
modregne som anført foran i punkt 4 og 5.
7. Banken beregner garantiprovision efter bankens til enhver tid gældende satser, så længe garantien er i kraft.
8. Indirekte garantier medfører provisionsberegning fra
udstedende bank. Garantiforpligtelsen – og dermed
Sydbanks beregning af provision – ophører først, når
Sydbank frigøres fra sin garanti over for udstedende
bank, uanset garantiens tidsfrister.
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9. Ved betingede garantier forfalder garantibeløbet, når
der foreligger:
· enten samtykke fra rekvirenten, dog tidligst når den
garantibegunstigede har sandsynliggjort sit krav,
· eller retsafgørelse, der er bindende for banken

Sydbank A/S, CVR No DK 12626509, Aabenraa

10. Ved anfordringsgarantier forfalder garantibeløbet ved
første påkrav fra den garantibegunstigede.
11. For garantier, reguleret af dansk ret, gælder følgende:
Garantier med udløbsdato ophører 10 dage efter
udløbsdato. Ophør af garantier inden udløbsdato kan
først ske, når banken har modtaget den originale
garantierklæring.
Garantier uden udløbsdato ophører altid først, når banken har modtaget den originale garantierklæring.
Ophør af garantier, stillet via SWIFT, inden udløbsdato kan først ske, når banken har modtaget en kopi af
garantien med garantibegunstigedes bekræftelse på
frigivelsen eller en autoriseret SWIFT meddelelse fra
garantibegunstigedes bankforbindelse med bekræftelse på frigivelsen. Det samme gælder altid for ophør af
garantier, stillet via SWIFT, uden udløbsdato.
12. Garantier, reguleret af udenlandsk ret, ophører altid først,
når banken har modtaget den originale garantierklæring
med garantibegunstigedes bekræftelse på frigivelsen
eller en autoriseret SWIFT meddelelse fra garantibegunstigedes bankforbindelse med bekræftelse på frigivelsen
– uanset om garantien har en udløbsdato.
13. Eventuelle retssager, der vedrører garantier udstedt af
banken, afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. Hvis sagsøgte ikke hører under dansk retskreds,
kan sagen anlægges i den retskreds, bankens hjemsted
hører under.
14. ”Almindelige betingelser for garantier” er også gældende
for de eventuelle ændringer i garantien, der foretages på
rekvirentens foranledning.
15. I øvrigt gælder bankens almindelige forretningsbetingelser

