Pieteikums bankas
garantijas izsniegšanai

Dat.

Garantijas prasītājs:

MM

GGGG

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģ. Nr. 40103303559, tālr. 67010000,
e-pasts: info@citadele.lv, SWIFT: PARXLV22
www.citadele.lv

Pret naudas ķīlas/ termiņdepozīta nodrošinājumu
Garantijas veids:

DD

Nr.

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija
Līguma izpildes garantija
Avansa atmaksas garantija – avansa saņemšanas konts Nr.
Akciju sabiedrībā “Citadele banka”
Garantijas laika garantija
Cits

Maksājuma garantija

Nosaukums
Juridiskā adrese
Pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.

Garantijas saņēmējs:

Nosaukums
Juridiskā adrese

Reģistrācijas Nr.

Garantijas summa
un valūta:

Summa
Valūta

Pārstāvības pamats

Garantijas beigu
termiņš:

Beigu termiņš

DD

.

MM

.

GGGG

. (iesk.)

Pamatdarījums:
(konkursa nosaukums/ līguma priekšmets/ preču un pakalpojumu īss apraksts)
Līguma/ iepirkuma Nr.
Līguma datums
.
.
DD

Garantijas teksts:

MM

GGGG

.

Akciju sabiedrības “Citadele banka” tipveida forma

Vēlamā Garantijas teksta paraugs, kas pievienots Pieteikumam

Garantijas valoda:

latviešu

Garantijas
izsniegšanas veids:

papīra formātā:
izsniedzot Garantijas prasītājam personīgi
nosūtot Garantijas saņēmējam uz adresi
nosūtot Garantijas saņēmēja bankai (nosaukums, adrese)

angļu

elektroniski:
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu
SWIFT formātā, nosūtot bankai (nosaukums, SWIFT kods)

Nodrošinājums:

Naudas līdzekļi ﬁnanšu nodrošinājuma kontā Bankā
Termiņdepozīts, kas noguldīts Bankā saskaņā ar līgumu par termiņdepozīta
pieņemšanu un apkalpošanu Nr.

Pieteikumam
pievienotie dokumenti:

Garantijas teksta paraugs
Citi

Pamatdarījuma dokumenta kopija

Parakstot šo Pieteikumu, Garantijas prasītājs, tā pārstāvja personā, apliecina, ka:
- iesniegtās un iesniedzamās ziņas ir pareizas, pilnīgas un spēkā esošas;
- piekrīt, ka Akciju sabiedrība “Citadele banka” (Banka) ir tiesīga veikt Garantijas prasītāja un ﬁzisku personu datu apstrādi, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju par
Garantijas prasītāju un tā dalībniekiem un pārstāvjiem no jebkurām trešajām personām un tiesību aktos noteiktā kārtībā izveidotām datu bāzēm Garantijas prasītāja un
Bankas tiesisko attiecību nodibināšanai un saistību izpildes nodrošināšanai;
- ir iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Vispārējiem noteikumiem par garantiju izsniegšanu un Cenrādi, tie ir saprotami un pieņemami un ir informēts,
ka minētie noteikumi un Cenrādis ir pieejami Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv;
- ir informēts un piekrīt, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju par līgumu par garantiju izsniegšanu un Garantijas prasītāja saistībām Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktā kārtībā izveidotiem licencētiem kredītu informācijas birojiem, ar kuriem Banka noslēgusi attiecīgus līgumus. Konkrētu kredītu informācijas biroju, ar kuriem
Bankai noslēgti līgumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu, adreses Garantijas prasītājs var uzzināt Bankā, tai skaitā, Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv;
- ir informēts un piekrīt, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju par Garantijas prasītāju, Garantijas prasītāja saimniecisko darbību, Garantijas prasītāja saistībām un to
izpildes gaitu, Garantijas prasītāja kontiem Bankā un veiktajiem darījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB), Bankas grupā ietilpstošām personām;
- gadījumā, ja uz šī Pieteikuma pamata Banka pieņem lēmumu izsniegt pieprasīto Garantiju, uzskatāms, ka ar Garantijas izsniegšanas brīdi starp Banku un Garantijas
prasītāju ir noslēgts līgums par attiecīgās Garantijas izsniegšanu;
- piekrīt jebkura strīda starp Banku un Garantijas prasītāju izskatīšanai Rīgas Starptautiskajā Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību
aktiem un šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā uz iesniegto dokumentu pamata.

Garantijas prasītājs:
Garantijas prasītāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Banka:

Uz šī Pieteikuma pamata Banka ir izsniegusi Garantiju. Garantijas
izsniegšanas datums
. Gadījumā, ja Pieteikums tiek
.
.
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, Garantijas izsniegšanas
datums atbilst Bankas pārstāvja paraksta laika zīmogā norādītajam
datumam.
Bankas pārstāvja vārds un uzvārds, paraksts

Vairāk
iespēju

