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IESNIEGUMS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI
Garantijas prasītāja (turpmāk – Klients) informācija
Komersanta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Informācija par personu, par kuras saistībām tiks izdota garantija (ja atšķiras no garantijas prasītāja)
Komersanta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Garantijas saņēmēja informācija
Komersanta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Garantijas informācija
Garantijas veids:
Maksājumu garantija (Payment Guarantee)

Piedāvājuma vai konkursa garantija (Tender Guarantee)

Avansa maksājumu garantija (Advance Payment Guarantee)

Garantijas laika garantija (Warranty Bond)

Darbu izpildes garantija (Performance Bond)

Cits

Mērķis/Konkursa nosaukums/Līguma priekšmets:

Līguma/Konkursa noteikumu/cita pamatdokumenta Nr.

Datums

Garantijas summa un valūta:
(summa cipariem)

dd

mm

g gg g

(summa vārdiem)

Garantijas beigu datums:

Datums

dd

mm

g g g g

vai uz

(termiņš)

dienām

Ja ir nepieciešams citas bankas apstiprinājums, tad garantiju nepieciešams izsniegt ar
bankas starpniecību
(bankas nosaukums un SWIFT kods)

Garantija jāizsniedz:

Latviešu valodā

Krievu valodā

Angļu valodā

Garantija:
Jāizsniedz saņēmēja pārstāvim

(uzvārds, vārds)

Jānosūta ar kurjerpastu garantijas saņēmējam

(komersanta nosaukums)

(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Jānosūta pa SWIFT garantijas saņēmēja bankai

(bankas nosaukums un SWIFT kods)

Jāizdod elektroniskā formātā (ar e-parakstu) un jānosūta uz šādu e-pastu
Apstiprināts 21.03.2018.

Spēkā no 03.04.2018.
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IESNIEGUMS GARANTIJAS IZSNIEGŠANAI

TURPINĀJUMS

Pielikumā:
Garantijas projekta kopija

Konkursa noteikumi

Līguma Nr.

Uz naudas seguma pamata

Atbilstīgi termiņnoguldījuma līgumam

kopija

Cits

Garantija ir jānodrošina:
Atbilstīgi garantijas līnijas līgumam
Cits

Finanšu dokumenti, kas Klientam jāiesniedz pēc AS BlueOrange Bank, turpmāk – Banka, pieprasījuma:
1) gada pārskats ar auditora vai revidenta slēdzienu;
2) aktuālā perioda bilance;
3) aktuālā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķins.
Bankas izdotās garantijas pakļaujas Tirdzniecības palātas izdotajiem Vienotajiem noteikumiem par pieprasījuma garantijām Nr. 758 (ICC’s Uniform
Rules for Demand Guarantees (URDG) – ICC Publication No.758).

Apliecinājums
Persona, kas paraksta šo Iesniegumu, ar savu parakstu apliecina, ka visas sniegtās ziņas par Klientu ir patiesas, kā arī apzinās sekas, kas var rasties
nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ. Klients uzņemas pilnu atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem un neiebilst
pret informācijas pārbaudi jebkurā datu bāzē.
Šajā Iesniegumā norādītā informācija ir konfidenciāla, un Banka garantē tās neizpaušanu trešajām personām, bet, ja persona, kas paraksta šo
Iesniegumu, ir sniegusi nepatiesas ziņas par Klientu, vai Klients nav godprātīgi pildījis uzņemtās saistības atbilstīgi Bankas izsniegtajai garantijai,
Banka ir tiesīga, nebrīdinot par to Klientu, nodot šajā Iesniegumā ietverto informāciju trešajām personām bez jebkādiem ierobežojumiem un
nodot parāda piedziņas uzdevumu trešajām personām, t.i., pilnvarot tās veikt piedziņai nepieciešamās un normatīvajos aktos paredzētās
darbības.
Esmu informēts, ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Apzinos, ka kredīta saistību pārkāpumu gadījumā Banka sniegs informāciju par saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas
Kredītu reģistram.
Šis Iesniegums ir dokuments, kas garantijas izsniegšanas gadījumā tiks pievienots Klienta lietai. Nepatiesas informācijas sniegšana, atbildot uz šī
Iesnieguma jautājumiem, tiek uzskatīta par garantijas saņemšanu krāpnieciskā ceļā, jo tās izsniegšana ir atkarīga no Iesniegumā minētās
informācijas, un atbilstīgi tai Iesnieguma aizpildītājs uzņemas par to pilnu atbildību atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Persona, kas paraksta šo Iesniegumu, ar savu parakstu apliecina, ka ir Klienta pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām pārstāvēt Klientu šajā Darījumā ar
Banku un rīkoties tā vārdā.
Klients pilnvaro Banku debitēt garantijas summu no sava Bankas Norēķinu konta Nr. (IBAN):

L V

C B B R

un maksu par pakalpojumiem no Bankas konta Nr. (IBAN):

L V

C B B R

Klients pilnvaro Banku izdot uz sava rēķina Bankas garantiju atbilstīgi iepriekš minētajiem norādījumiem.
Klienta pārstāvja uzvārds, vārds
Klienta pārstāvja paraksts

Datums

Aizpildīšanas vieta

dd

mm

gg g g

Z.V.

Aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts uz Banku, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (šajā gadījumā Klientam ir jāiesniedz šī
Iesnieguma pašrocīgi parakstītais un apzīmogotais oriģināls pirms garantijas izsniegšanas):
Digipass atslēga (S)

Aizpilda Banka
Uzvārds, vārds
Paraksts

Apstiprināts 21.03.2018.

Datums

Spēkā no 03.04.2018.
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dd

mm

gg g g

Z.V.
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