ŽÁDOST O VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY

žádáme Československou obchodní banku, a. s.
(Banka) o vystavení bankovní záruky v návaznosti na
Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky
Smlouvu o závazkovém limitu/poskytování úvěrů,
akreditivů a bank. záruk č.
ze dne

Klient (firma a sídlo/jméno a adresa, IČO/r.č. )

reference klienta
v

B

jazyce a podle následujících údajů

Beneficient (firma a sídlo/jméno a adresa, u tuzemských subjektů IČO)
měna

částka

částka slovy

přímá záruka

avizovaná prostřednictvím banky (přesný název a sídlo banky, příp. swiftová adresa)

nepřímá záruka

vystavená prostřednictvím banky (přesný název a sídlo banky, příp. swiftová adresa)
vystavená prostřednictvím banky dle Vašeho výběru

platnost záruky
platnost protizáruky

do
do

druh záruky
za nabídku/vadium
akontační

respektive do propuštění Banky ze závazku vyplývajícího z protizáruky
za zádržné
kauční

za zaplacení
ostatní

Údaje o předmětné smlouvě/veřejné soutěži, ke které se záruka vztahuje (např. druh, číslo, datum, předmět v jazyce
smlouvy, dodatky apod.)

Doplňující údaje (je třeba vyplnit jen body týkající se požadované záruky)
částka akontace/zádržného bude poukázána na účet u Banky č.
/0300,
účinnost záruky
vázat na přijetí akontace/zádržného
vazba na akreditiv č.
vazba na vadium č.
specifikace platebního závazku (výše a termíny případných splátek ap.)
automatické snížení hodnoty záruky
k uvedeným termínům (částka a termín)
proti předložení kopie dokladů:
další doplňující údaje (např. rozhodné zahraniční právo u přímých záruk ap.)
nesouhlasím s aplikací URDG u nepřímých záruk, respektive u přímých záruk řídících se zahraničním právem
záruka nahrazuje příslib č.
text záruky

podle vzoru Banky

podle přiloženého vzoru

předání záruční listiny
Klientovi (v tomto případě Klient odpovídá za její řádné předání beneficientovi)
Beneficientovi
Beneficientovi prostřednictvím uvedené banky
jiné osobě určené Klientem (firma/jméno a adresa)
s faxovou kopií na (č. faxu)
způsob předání/vystavení
doporučený dopis

osobně v útvaru záruk
osobně na pobočce

kurýrní pošta/EMS

swift

(je třeba uvést kontaktní osobu a tel.)

úhradu uplatnění proveďte na vrub našeho účtu č.
příloha (je třeba uvést názvy dokumentů, které jsou
přiloženy k této Žádosti o vystavení záruky)

na vrub účtu č.
vaše výlohy
na vrub beneficienta
cizí výlohy
na vrub účtu č.
na vrub beneficienta

vybranou variantu je třeba označit
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místo a datum

kontaktní osoba za Klienta, telefon

Tisk
razítko a právoplatný/é podpis/y za Klienta
Vyplní Banka
povoleno, podpisy Klienta souhlasí
za správnost odpovídá pan/paní ………………………… tel. ……………..
specifikace …………………………………..………..………..………..……..
záruka nahrazuje Příslib č. …………………………………………………...
sazba závazkové odměny …………………………………………………….

datum ……………………………………
název limitu ……………………………..
pobočka/region ………….……………...
segment ………………………...……….
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