Eestisisese garantii väljastamise taotlus

Garantii taotleja
Nimi

Registrikood

Aadress
Telefon

E-posti aadress

Kontaktisik

Garanteeritav isik (NB! Täidetakse, kui garanteeritavaks isikuks ei ole garantii taotleja)
Nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress

Garantii saaja
Nimi

Registrikood

Aadress
Telefon

E-posti aadress

Garantii andmed

Garanteeritav summa ja valuuta

G arantiik irja väl jastamise kuupäev

G aranti i k irja k ehtivuse lõpptähtpäev

Garantii liik
Pakkumusgarantii (pank garanteerib rahasumma tasumise, kui pakkumus võetakse tagasi)
Maksegarantii (pank garanteerib makse teostamise)
Ettemaksegarantii (pank garanteerib ettemakse tagastamise)
Täitmisgarantii (pank garanteerib rahasumma tasumise lepingu rikkumise korral)
Garantiiaja garantii (pank garanteerib rahasumma tasumise garantiiperioodil toimuva lepingu rikkumise korral)
Tollikäendus (pank tagab maksuvõla tasumise Maksu- ja Tolliametile)
Muu

…………………………………………………………………………………………………………….

Garanteeritav tehing

Garanteeritava tehingu/kauba kirjeldus või pakkumuse nimetus

Arve/lepingu/pakkumuse nr., kuupäev
Lisatingimused

Garantiikirja sõnastus (NB! Valiku tegemata jätmisel väljastatakse garantiikiri SEB Panga standardsõnastuses)
SEB Panga standardsõnastus
Maksu- ja Tolliameti käendusdokumendi standardsõnastus
Maksu- ja Tolliameti käendusdokumendi üldtagatise standardsõnastus
Maksu- ja Tolliameti käendusdokumendi üksiktagatise standardsõnastus
Taotlusele on lisatud garantiisaaja poolt soovitud garantiikirja sõnastus (NB! SEB Pank jätab endale õiguse muuta sõnastust)

Garantiikirja toimetamine garantii saajale
Paberkandjal garantii taotleja vahendusel

Paberkandjal kullerteenusega

Paberkandjal tähitud postiga

Digitaalselt allkirjastatuna garantii taotleja vahendusel

Garantii allub
Eesti Vabariigi seadustele
Muu

……………………………………………………………………………………………………

NB! Pank jätab endale õiguse keelduda garantiikirjade, mis ei allu Eesti Vabariigi seadustele, väljastamisest.

Garantiikirja väljastamine limiidilepingu alusel (NB! Täidetakse, kui pangaga on sõlmitud garantiilimiidi- või garantii
-ja akreditiivileping)
Garantiikiri väljastatakse lepingu nr

……………………..…….. alusel.

Tagatised (NB! Ei täideta, kui garantiikiri väljastatakse limiidilepingu alusel)
Tagatishoius SEB Pangas

Muu

…………………………………………………….

Esitades taotluse AS-ile SEB Pank (edaspidi „pank”), kinnitan garantii taotleja (edaspidi „juriidiline isik”) esindajana tema nimel, et
1) kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning ma kohustun nende muutusest panka viivitamatult teavitama;
2) olen teadlik ja nõus, et alates taotluse edastamisest pangale kohaldatakse juriidilise isiku ja panga vahelistele suhetele panga teenindussaalides
ning panga kodulehel kättesaadavaid panga üldtingimusi (edaspidi „üldtingimused”);
3) olen teadlik, et pangal on õigus edastada juriidilise isiku andmeid kolmandatele isikutele üldtingimustes nimetatud juhtudel ja korras, ning luban
pangal edastada sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutusele kõiki laenukäenduse või laenuressursi taotlemiseks vajalikke
konfidentsiaalseid andmeid, sealhulgas finants- ja isikuandmeid;
4) taotluses nimetatud füüsilised isikud on andnud nõusoleku avaldada oma isikuandmed pangale ja nad on teadlikud, et pank töötleb nende
isikuandmeid taotluse või sellega seotud lepingute täitmiseks.

Kliendi kinnitus

Kuupäev

Allk iri

