
Garantianmodning for garantier under eksisterende ramme/enkeltbevilgning. 

 

Jeg/vi ber med dette Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, for min/vår 
regning og risiko, om å utstede garanti med de betingelser som er angitt av 
meg/oss i denne garantianmodningen. 

 

Bestillers/Garantidebitors navn og adresse: 
      
      
      
      

Benefisiantens navn og adresse: 
      
      
      
      

Telefon:       Epost:  Garantiens gyldighet 
 dato __.__.____   inntil videre Organisasjonsnummer:       

Valuta og garantibeløp: 
          

Garantitype: 

 Anbudsgaranti 
 Betalingsgaranti 
 Bustadsoppføringslova 

    §47 forskudd    §12, 3-5%     §12, 10-5% 
 Forskuddsgaranti 
 Husleiegaranti 

 Kontraktsgaranti 
 Løyvegaranti:       
 Lånegaranti 
 Norsk Standard:       

 Reklamasjonsgaranti 
 Skattetrekksgaranti 
 Standby iht ISP98 
 Tollgaranti:                                             
 Eventuelt annet:       

  
Løyve-, NS- og Tollgarantier: vennligst spesifiser detaljer 
 

Underliggende avtale: 
Type:         
Total kontraktssum (valuta og beløp):           Datert:       
Beskrivelse av hva garantien gjelder:       
 

Garantiform 

Garantien skal være i henhold til vår modell for: Garantitekst: 
 Selvskyldnergaranti (Accessory)  Bankens standard 
 ICC, Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) siste versjon  I henhold til tidligere garanti nummer:       
 Påkravsgaranti (On demand)  I henhold til vedlagte utkast til garantitekst 

 

Garantien skal behandles/være underlagt   

 The International Chamber of Commerce (ICC), Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) siste versjon 
 Annet       

Med mindre det krysses av for ett av valgene ovenfor, så vil garantien behandles/være underlagt norsk lov. 
 
 

Eventuelt andre meldinger til Trade Finance: 
      

Garantien 
 sendes til oss  sendes med swift til benefisianten via lokal utenlandsk bank (fyll inn):                                      annet:       
 sendes til benefisianten  skal utstedes av lokal utenlandsk bank (fyll inn):       

Belastningskonto for provisjoner og omkostninger         
 

Vi samtykker i at garantien utstedes på bakgrunn av denne garantianmodningen, og bekrefter at den er i samsvar med og at vi for øvrig overholder alle 
bestemmelsene i rammeavtale for utstedelse av garantier. Denne bekreftelsen omfatter også eventuelle senere endringer eller forlengelser av garantien. 
Sikkerheter avgitt under rammeavtale for utstedelse av garantier sikrer også vårt ansvar overfor banken som følge av eller i forbindelse med garantien. 
 Sted og dato 

             

Vedlegg: 
 Utkast til garantitekst 
 Kopi av anbud 
 Kopi av kontrakt/annet 
 Andre dokumenter: 

Bestillers/Garantidebitors navn og forpliktende signatur(er) 
      

 
 

             
 

For Nordeas bevilgende enhet  
 Garantien utstedes  Garantien er bevilget, og kan åpnes 

 Navn kundeansvarlig enhet og signatur(er) 
      
 
             

 Bekreftes ok innenfor                                                                      
ramme 

 Enkeltbevilgning 
(Bevilgning med depot 
ok vedlagt) 

Prov.sats: 
Etbl.gebyr:  

 Sted og dato 
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Garantianmodning for garantier under eksisterende ramme/enkeltbevilgning. 

Slik fyller du ut søknaden 
 

1. Her oppgis bestillers fulle navn og adresse 
2. Her oppgis benefisiants fulle navn og adresse (org.nr om kjent) 
3. Her oppgis bestillers telefon nummer 
4. Her oppgis bestillers epost 
5. Her oppgis bestillers org.nr. 
6. Fylles inn ved en bestemt dato eller om garantien skal løpe inntil videre (oftest tilfelle ved NS,løyve, 

skatt, toll, bustad garantier) 
7. Her fylles inn valuta og beløp garantien skal lyde på 
8. Garantitype: Kryss av ett av valgene 
9. Hva slags kontrakt som er grunnlag for garantistillelsen 
10. Her fylles inn kontraktens totale beløp. Kun nødvendig ved Norsk Standard og 

Bustadoppføringslova. 
11. En kort beskrivelse om hvilket forhold som skal garanteres for 
12. Dato det underliggende dokument er signert 
13. Selvskyldnergaranti (Accessory) = Etter norsk lov kan Nordea ta en selvstendig avgjørelse om 

utbetaling skal finne sted. Nordea kan også påberope seg de samme innvendinger mot kravet som 
vår kunde og avvente utbetaling til vår kunde og benefisiant har løst saken i minnelighet eller til 
rettskraftig dom har funnet sted. 

14. Påkravsgaranti (on-demand) = Ved krav forplikter Nordea seg til å utbetale inntil garantibeløpet på 
første anmodning fra Benefisianten, uavhengig om vår kunde er enig i kravet eller ikke. Eventuelle 
tvister mellom Benefisianten og vår kunde må løses av partene i ettertid uten Nordeas medvirkende. 

15. Krysses dersom bankens standard tekster skal brukes 
16. Krysses dersom dere har hatt en tidligere garanti dere ønsker å bruke tilsvarende tekst på 
17. Krysses dersom dere ønsker å bruke en skreddersydd tekst (må vedlegges i word dokument) 
18. Med mindre det krysses av for ett av valgene nedenfor, så vil garantien behandles/være underlagt 

norsk lov. 
19. Her kan spesifikke meldinger til Trade Finance fylles inn 
20. Alle dokumenter sendes til bestiller 
21. Originalt dokument sendes benefisiant med kopi til bestiller 
22. Fylles inn dersom garanti skal sendes via en utenlandsk bank 
23. Fylles inn dersom garanti utstedes av utenlandsk bank 
24. Fylles inn dersom garanti skal sendes med bud, DHL og lignende 
25. Konto for belastning av alle løpende kostnader 
26. Fylles inn dersom kopi av garantitekst vedlegges 
27. Fylles inn dersom kopi av anbud vedlegges 
28. Fylles inn dersom kopi av kontrakt vedlegges 
29. Fylles inn dersom kopi av andre dokumenter vedlegges 
30. Sted og dato anmodning er signert 
31. Bestillers forpliktende signatur 

 
Følgende punkter fylles inn av Nordeas bevilgende enhet: 

 
32. Krysses av for bekreftelse at garanti er under eksisterende ramme 
33. Her fylles etableringsgebyr og provisjonssats inn 
34. Kundeansvarligs signatur, enhet og AC nummer fylles inn her 
35. Husk å legge ved bevilgning med Depot i orden ved enkeltbevilgninger!

 
 


