Pieteikums garantijas izsniegšanai
Klients
Nosaukums

Reģistrācijas
valsts
Juridiskā
adrese

Reģistrācijas
numurs
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds

Amats
E-pasts

Tālrunis
Galvenais parādnieks *
Klients
Nosaukums

Cita persona

Reģistrācijas
valsts

Reģistrācijas
numurs

Juridiskā adrese

* Garantijā norādītā persona, kuras saistības, kas izriet no pamata darījuma, izpildi nodrošina Garantija
Garantijas saņēmējs
Reģistrācijas
valsts

Nosaukums
Juridiskā
adrese

Reģistrācijas
numurs
Garantija
Garantijas
summa
Garantijas
valūta
Garantijas
veids

Summa
vārdiem
Garantijas termiņa beigas * (dd.mm.gggg.)
piedāvājuma nodrošinājuma

avansa atmaksas

izpildes

maksājuma

garantijas laika

cits

Informācija par pamata darījumu
(piemēram: līguma datums, reģistrācijas numurs un priekšmets; konkursa nosaukums un iepirkuma identiﬁkācijas numurs)

Garantijas teksts

Luminor Bank AS tipveida teksts pieprasījuma garantijai**

Garantijas valoda

Luminor Bank AS tipveida teksts galvojumam***

latviešu
angļu

saskaņā ar šim pieteikumam pievienoto paraugu
saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem aktiem ****
* Noteiktos gadījumos Garantijas saņēmējam var būt tiesības iesniegt Bankai samaksas pieprasījumu saskaņā ar Garantiju arī pēc tajā norādītā
Garantijas spēkā esamības laika (derīguma termiņa) beigām (piemēram, gadījumā, ja ar Garantiju tiek nodrošināta muitas parāda samaksa
muitas iestādēm). Šādos gadījumos attiecīgi pagarinās laika posms, kurā ir spēkā nodrošinājums ar Garantiju saistīto Klienta saistību izpildei pret Banku.
** “Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi” (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758).
*** Civillikuma 1692. pants un turpmākie panti.
**** Ja Garantijas noformēšanas, izsniegšanas vai izmantošanas (piemērošanas) noteikumus regulē speciālie normatīvie akti
(piemēram, gadījumā, ja ar Garantiju tiek nodrošināta muitas parāda samaksa muitas iestādēm).

Garantijas izsniegšanas/nosūtīšanas forma un kārtība
Papīra
dokumenta
formā

izsniedzot Klienta pilnvarotajai personai
(vārds, uzvārds un personas kods)
nosūtot ar kurjerpastu

Klientam

Garantijas saņēmējam

elektroniskā formā parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot e-pastu
elektroniski (izmantojot SWIFT), iesaistot citu kredītiestādi

SWIFT kods

lai tā izsniegtu netiešo garantiju par labu Garantijas saņēmējam (uz pretgarantijas pamata)
lai tā, neuzņemoties saistības, paziņotu par Garantiju Garantijas saņēmējam
Klients
Garantijas saņēmējs

Paziņojošās kredītiestādes komisijas sedz
Klienta vārdā
Paraksts

Aizpilda Banka
Pieteikuma reģistrācijas numurs (Bankas piešķirtais)
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Līgums starp Klientu un Banku par tās garantijas izsniegšanu *
Līguma reģistrācijas numurs (Bankas piešķirtais)

* Piemēram, kredītlīnijas līgums, līgums par garantiju izsniegšanu.
Papildu informācija

Pievienotie dokumenti
Garantijas teksta paraugs
Cits

Piezīme
Šajā pieteikumā vajadzīgo atzīmē ar „X” attiecīgajā kvadrātā.
Klients lūdz Luminor Bank AS (iepriekš un turpmāk arī – Banka) izsniegt Garantiju saskaņā ar šajā pieteikumā ietvertajiem Klienta norādījumiem. Klients apliecina,
ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā un kas nav Klienta personas dati, ir iegūti likumīgi un ka Klientam ir tiesības šos personas datus izpaust
Bankai šī pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Klients apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Bankas veiktu personas datu apstrādi un ir
piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Klients apliecina, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (https://www.luminor.lv/lv/
privatuma-politika).
Klients ir informēts par to un piekrīt tam, ka Banka veic šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Bankas
Vispārējiem darījumu noteikumiem. Klients apliecina Bankai, ka Klients ir tiesīgs nodot Bankai šajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītos
personas datus, lai Banka apstrādātu tos Bankas Vispārējos darījumu noteikumos minētajiem mērķiem. Klients piekrīt tam, ka Banka ir tiesīga pieprasīt un saņemt
no trešajām personām ziņas, kas nepieciešamas Klienta Bankai sniegto ziņu papildināšanai un pārbaudei.
Persona, kura paraksta šo pieteikumu Klienta vārdā, apliecina, ka ir tiesīga parakstīt un iesniegt Bankai šo pieteikumu Klienta vārdā.

Klienta vārdā

Amats

Vārds un uzvārds

Paraksts

Parakstīšanas vieta un datums

Aizpilda Banka
Pieteikuma saņemšanas datums
Pieteikuma reģistrācijas numurs
(Bankas piešķirtais)
Izsniegtās Garantijas datums
un reģistrācijas numurs
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Jautājumu gadījumā zvaniet uz Luminor Bank AS, informatīvais tālrunis: 1880; +371 6717 1880
Adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013, vienotais reģ. Nr. 40003024725, mājas lapa internetā www.luminor.lv

