
Brug denne vejledning, når du skal udfylde en garantirekvisition.: 
Du får svar på evt. tvivls-spørgsmål – og du bidrager til hurtigere ekspedition i banken. 

Et par indledende bemærkninger: 
Sydbank udsteder – ud fra oplysningerne i garantirekvisitionen – en garanti med bankens standardtekst og på engelsk. 
Ønskes standardteksten eller sprog undtagelsesvis fraveget, vil banken i visse tilfælde bede om en tillægserklæring fra 
garantirekvirenten (debitor). 

Sådan udfylder du en garantirekvisitionen
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Når der på garantirekvisitionen står … så udfyld med: 
Garantibegunstigede Garantibegunstigedes fulde navn og adresse

Beløb Møntsort og garantibeløb

Gyldig til Garantiens gyldighedsdato. 
Garantier skal normalt have en udløbsdato. En simpel beskrivelse af en 
handling/hændelse, som skal bringe garantien til ophør – uden angivelse 
af en dato – vil ikke blive accepteret.

Garantitype Afkryds garantitype, som garantien skal udstedes på. 
Indirekte garanti: 

·  Sæt X, hvis garantien er forlangt udstedt af en lokal bank i garanti-  
   begunstigedes land (gælder typisk for garantier i favør af myndig heder 

og statsinstitutioner)

·  Medfører provisionsberegning fra udstedende bank

·  Garantiforpligtelsen – og dermed Sydbanks beregning af provision – 
ophører først, når Sydbank frigøres fra sin garantiforpligtelse over for 
udstedende bank, uanset garantiens tidsfrister.

Garantien skal tjene til sikkerhed for Kortfattet beskrivelse af, hvad garantien skal tjene til sikkerhed for 
– gerne med henvisning til ordre, kontrakt eller proforma faktura. 
Beskrivelsen skal være på det sprog, som garantien ønskes udstedt på.

Garantibeløbets forfald Afkryds, om garantien skal være en betinget garanti, en anfordrings-
garanti eller en Bürgschaft. 

Forsendelse Pr. SWIFT
Sæt X, hvis garantien ønskes udstedt pr. SWIFT. 
Opgiv så vidt muligt garantibegunstigedes bankforbindelse – 
gerne SWIFT-adresse. 

Pr. brev via kurér
Sæt X, hvis garantien ønskes udstedt pr. brev.
Anføres ingen forsendelsesadresse, vil garantien blive sendt til 
den begunstigede.

Omkostninger Sæt X, hvis udenlandske bankomkostninger skal betales af 
begunstigede.

Bogføring Kontonummer til debitering af provision og evt. krav under garantien.

Kontaktperson Navn og telefonnummer på den person hos rekvirenten, som 
Sydbank kan kontakte vedrørende denne sag.

Rekvirent Rekvirentens (debitor) fulde navn og adresse.


