PRAŠYMAS SUTEIKTI GARANTIJĄ

Data

Pildo B anko at s tov a s . Pr iimt a: dat a

v al.

Prašome suteikti garantiją pagal žemiau pateiktus duomenis ir nurodymus
Pagal Luminor Bank AB garantijų teikimo taisykles (toliau - Taisyklės).
Klientas yra finansinio užstato davėjas / įkaito davėjas ir sutinka, kad Kliento įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Bankas nurašytų garantijos sumą atitinkančią lėšų sumą iš
žemiau nurodytos Kliento sąskaitos.
Pagal

sutartį Nr.

KLIENTAS
Pavadinimas

Kodas

Adresas

Sąskaitos numeris

Tel.

El.paštas

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Tel.

Pavadinimas

Kodas

Adresas

Tel.

Garantijos gavėjo bankas

Adresas

pildoma, jei asmuo, už kurio prievoles yra suteikiama garantija, nėra Klientas

GARANTIJOS GAVĖJAS

SWIFT kodas

PRAŠOMA SUTEIKTI:
garantija

laidavimas

kiti įsipareigojimai:

Garantijos suma (skaitmenimis ir žodžiais) bei valiuta

Garantijos rūšis

Garantijos galiojimo
pabaigos data

pasiūlymo

sutarties įvykdymo

garantinių įsipareigojimų užtikrinimo

mokėjimo

avanso grąžinimo

kitokia (nurodyti)

GARANTIJOS OBJEKTAS (konkurso pavadinimas, pirkimo numeris, sutarties, užsakymo numeris, data, trumpas prekių, paslaugų aprašymas, bendra sutarties/užsakymo suma)

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

GARANTIJOS TEKSTAS
Luminor Bank AB, garantijos teksto nederinant su Klientu
Luminor Bank AB, prieš garantijos suteikimą tekstą suderinant su Klientu
pridedamas Kliento
GARANTIJOS IŠDAVIMAS:
raštu, atiduodant Klientui tiesiogiai
raštu, siunčiant Klientui kurjerio paštu

ir patvirtinant elektroninę garantijos kopiją elektroniniu parašu, ją atsiunčiant aukščiau nurodytu Kliento elektroninio
pašto adresu

raštu, siunčiant garantijos gavėjui kurjerio paštu
elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC, pdf ar kitu šalių sutartu formatu, ir atsiunčiant aukščiau nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu
SWIFT‘u, perduodant garantijos gavėjui per garantijos gavėjo banką*
Klientas įgalioja Luminor Bank AB prašyti garantijos gavėjo banko suteikti garantiją pagal Luminor Bank AB priešpriešinę garantiją*
* Luminor Bank AB pasilieka teisę vienašališkai parinkti kitą banką ir jo prašyti pranešti / suteikti garantiją. Luminor Bank AB suteikiamos priešpriešinės garantijos galiojimo terminas yra lygus
garantijos galiojimo termino ir 14 kalendorinių dienų sumai (jei šis terminas bus ilgesnis, Klientas bus informuojamas atskirai)

KITI NURODYMAI
Kitų bankų mokesčius moka

Klientas

Garantijos gavėjas

Sutinkame su garantijos suteikimu susijusią informaciją ir garantijos kopiją gauti aukščiau nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu

KLIENTAS PATVIRTINA, KAD:
1. visa Kliento Bankui pateikta informacija, duomenys ir nurodymai yra išsamūs, tikslūs ir neklaidinantys, o pateikti dokumentai yra tikri (autentiški), teisėti ir galiojantys bei pasirašyti
dokumentuose nurodytų asmenų;
2. susipažino ir sutinka su Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis (D) ir, jei Klientas prašo suteikti garantiją pagal Taisykles, - su Taisyklėmis. Jam yra žinoma, kad
Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) ir, jei taikoma, Taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Luminor Bank AB interneto svetainėje www.luminor.lt.
Garantijos suteikimo mokestis (pildo Banko atstovas, jei garantija teikiama pagal Taisykles):
KLIENTAS
Pareigos, vardas ir pavardė
Parašas

Tuo atveju, kai šį dokumentą pasirašo Kliento atstovas, atstovas supranta, kad jo asmens duomenis
Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias
galima rasti: https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika.

TAIKOMA, KAI KLIENTAS YRA FIZINIS ASMUO, ŪKININKAS ARBA INDIVIDUALI ĮMONĖ:
Klientas supranta, kad Banko paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as)
paslaugą(-as).
Pasirašydamas šį dokumentą, Klientas patvirtina, kad jis yra informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų
saugojimo politikoje, kurias galima rasti: https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų
tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Luminor Duomenų saugojimo politikoje yra apibrėžtas terminas,
kurį bus saugomi Kliento asmens duomenys.
Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AB, įmonės kodas 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva.
šį dokumentą ir padės apginti jūsų teises.
TAIKOMA, KAI KLIENTAS PATEIKIA KITŲ FIZINIŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENIS:
Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, Bankui pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad Klientas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui
pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų
tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė. Klientas patvirtina, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti:
https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika.
Data:
Klientas:

(Kliento pavadinimas / vardas pavardė)
(Kliento parašas, jei taikoma)

Atstovaujamas:
(Kliento atstovo vardas pavardė parašas, jei taikoma)
Jei šį dokumentą pasirašo Kliento atstovas(-ė), atstovas(-ė) supranta, kad jo(-s) asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje
nustatyta tvarka, kurias galima rasti: https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika

