IESNIEGUMS BANKAS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI
АS “Baltic International Bank”

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Klients

Konta Nr.

(vārds, uzvārds, personas kods – privātpersonām/ nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskajām personām)

L V

B

L

I

B

Adrese
Kontaktpersona
Tālrunis

e-pasts

Fakss

Personīgais
baņķieris

INFORMĀCIJA PAR GARANTIJAS SAŅĒMĒJU (BENEFICIĀRU)
Garantijas
saņēmējs
(vārds, uzvārds – privātpersonām/ nosaukums – juridiskajām personām)

Juridiskā
adrese
Reģistrācijas
dati
(Reģistrācijas Nr. vai datums, reģ. iestāde)

Garantijas
saņēmējbanka

(nosaukums)

(SWIFT vai telekss)

(adrese)

GARANTIJAS NOTEIKUMI
Garantijas
summa
(valūtas kods)
D

D

M

(summa cipariem)
M

G

G

G

(summa vārdiem)

G

Beigu termiņš

Garantijas
forma

maksājuma garantija
(payment guarantee)

piedāvājuma garantija
(bid bond)

avansa maksājuma garantija
(advance payment guarantee)

izpildes garantija
(performance bond)

cita

Garantijas veids

apstiprināta (indirect counter-guarantee)

Apstiprinātājbanka

(nosaukums)

neapstiprināta (direct guarantee)

(SWIFT vai telekss)

(adrese)

Garantijas valoda
Garantija
jāizsniedz

latviešu

angļu

krievu

cita

nosūtot uz saņēmēja banku ar sistēmas SWIFT starpniecību*
nosūtot pa pastu
uz adresi:

(pasta adrese, kontaktpersona un adresāta tālrunis)

cits

* Iespējams tikai gadījumā, ja garantijas valoda ir angļu.
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IESNIEGUMS BANKAS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI
АS “Baltic International Bank”

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMU
Darījuma
apraksts

(preces, pakalpojuma, tendera priekšmeta apraksts)

Darījuma
dokuments
(Līguma, tendera nolikuma vai cita darījumu reglamentējošā dokumenta Nr. un datums)

Papildu
informācija
Dokumenti
pielikumā

KOMISIJAS
AS „Baltic International Bank”
komisijas apmaksā

klients
saņēmējs

klients

Starpniekbankas
komisijas apmaksā

klients

Saņēmēja bankas
komisijas apmaksā

saņēmējs

saņēmējs

GARANTIJAS SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
Lūdzu atvērt
garantijas depozīta
kontu par summu:
(valūtas kods)

(summa cipariem)

(summa vārdiem)

Cits nodrošinājums

Lūdzu pieņemt lēmumu garantijas izsniegšanai bez nodrošinājuma

APLIECINĀJUMS
Esmu informēts, ka bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai noteikumos norādītos gadījumos.
Esmu informēts, ka fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas saņemt par sevi informāciju, iekļautu Latvijas Bankas Kredītu reģistrā.
Ar Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas interneta mājas lapā: www.bank.lv.
Ar АS “Baltic International Bank” vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, piekrītu tiem un atzīstu par sev saistošiem.
D

Klienta
paraksts

D

M

M

G

G

G

G

Datums

Z.V.

Paraksta
atšifrējums

BANKAS ATZĪMES
D

Bankas
darbinieka
paraksts
Paraksta
atšifrējums

Datums

D

M

M

G

G

G

G

