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________________________  
________________________   
(garantijos gavėjo pavadinimas, kodas, adresas)     

(toliau – Garantijos gavėjas) 
 

 

PASIŪLYMO GARANTIJA 
Išdavimo data 20_m. _________  __ d. Nr.XXXX (toliau – Garantija) 

__________________ 

(miesto pavadinimas) 
 
 

1. UAB [pavadinimas], kodas [XXXX], adresas [XXX] (toliau – Klientas) pateikė Garantijos 
gavėjui pasiūlymą dalyvauti ________________konkurse, kuriame be kitų sąlygų, 
numatyta, kad Klientas turi pateikti pasiūlymo užtikrinimo garantiją. 

2. AB SEB bankas, adresas Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva, (toliau – Bankas) šioje 
Garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne 
daugiau kaip [XXXX] EUR/USD (suma žodžiais ir valiuta), per 7 (septynias) darbo dienas, 

gavęs raštišką Garantijos sąlygas atitinkantį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), 
kuriame nurodytas Garantijos Nr. [XXXX]. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo 
reikalavimo, tačiau reikalavime mokėti turi nurodyti, kad reikalaujama suma, pagal Garantiją 

turi būti sumokėta, nes įvyko viena ar kelios toliau nurodytos aplinkybės (sąlygos): 
2.1. Klientas atšaukė arba pakeitė savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu. 
2.2. Laimėjęs konkursą, Klientas: 

2.2.1. nepasirašė arba atsisakė pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo nustatytu 
terminu; 

2.2.2. laiku nepateikė arba atsisakė pateikti Sutarties sąlygų vykdymo garantiją. 

3. Reikalavimą mokėti Bankui Garantijos gavėjas turi pateikti:  
3.1. aukščiau nurodytu Banko adresu kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad 
reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo (-enys) turi teisę pasirašyti Garantijos gavėjo vardu ir jo 

(jų) parašas (-ai) yra autentiškas (-i); arba  
3.2. elektroniniu paštu: prekybosfinansavimas@seb.lt pasirašytą Garantijos gavėjo 
vadovo ar įgalioto asmens elektroniniu  parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam 

parašui keliamus reikalavimus . Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti 
pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu 
kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. 

4. Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl reikalavimo teisė pagal šią Garantiją yra 
neperleistina, neįkeistina ir / ar kitaip neapribotina. 

5. Šioje Garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią 

Garantiją. 
6. Ši Garantija galioja iki 20XX m. [XXXX] [XX] d. 
7. Visi Banko įsipareigojimai pagal Garantiją baigia galioti, esant nors vienai iš šių sąlygų: 

7.1. Baigiasi Garantijos galiojimas;  
7.2. Bankas sumoka Garantijos gavėjui visą Garantijoje nurodytą sumą; 
7.3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad: 

7.3.1. atsisako savo teisių pagal Garantiją; 
7.3.2. Klientas įvykdė įsipareigojimus, kurių užtikrinimui suteikta  Garantija. 

8. Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Banko adresu pasibaigus Garantijos terminui.  
9. Garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (angl. Uniform 
Rules for Demand Guarantees ICC Publication No. 758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 
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AB SEB banko 
______________________  ______ ____________ 

 (įgalioto asmens pareigos) ( parašas) (vardas ir pavardė) 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


