__________________________________
__________________________________
(garantijos gavėjo pavadinimas, adresas)
MOKĖJIMO GARANTINIS RAŠTAS
Išdavimo data 20_ m. ________ __d. Nr.________
____________________________
(miesto pavadinimas)

__________________, (toliau – Pirkėjas) pranešė, kad _____m.________ __d. sudarė sutartį Nr. _______
(kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas)
su ___________________________, (toliau – Pardavėjas) dėl ___________________________ (prekių tiekimo,
(garantijos gavėjo pavadinimas, adresas)
(prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas)
paslaugų teikimo ar darbų atlikimo) (toliau – Sutartis).
AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva (toliau – Bankas) šiame garantiniame rašte
nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ne daugiau kaip ______
(__________________________) per 7 (septynias) darbo dienas, gavęs raštišką garantinio rašto sąlygas atitinkantį
(suma skaitmenimis ir žodžiais, valiutos pavadinimas)
Pardavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantinio rašto Nr. _________, yra patvirtinta, kad
Pardavėjas patiekė, suteikė ar atliko ___________________, o Pirkėjas nesumokėjo pagal ____m. _________ __d.
(prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas)
sutartį Nr.___. Kartu su reikalavimu mokėti turi būti pateikti šie dokumentai (kopijos) su nuoroda į šią Sutartį ir / ar šį
garantinį raštą Nr._______:
1. neapmokėtos sąskaitos, kurių išrašymo data negali būti ankstesnė negu Sutarties data ir kurių apmokėjimo
terminas yra nurodytas sąskaitose bei reikalavimo pateikimo dieną yra suėjęs;
2. transporto dokumentas (-ai) [nurodyti dokumentą (-us) ir juose turinčius būti rekvizitus, pvz,. tam tikrus
antspaudus, parašus];
3. [nurodyti kitus pateiktinus dokumentus ir jų būtinus rekvizitus].
Reikalavimą mokėti Bankui Pardavėjas turi pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad reikalavimą
mokėti pasirašęs asmuo (-enys) yra įgaliotas (-i) pasirašyti Pardavėjo vardu ir jo (jų) parašai atitinka banko turimus
pavyzdžius (toliau – parašų patvirtinimas).
Bankas įsipareigoja tik Pardavėjui, todėl reikalavimo teisė pagal šį garantinį raštą yra neperleistina ir
neįkeistina.
Šiame garantiniame rašte nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šį garantinį
raštą.
Šis garantinis raštas galioja iki 20_ m. ____________ __ d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šį garantinį raštą baigia galioti, esant nors vienai iš šių sąlygų:
1. iki paskutinės garantinio rašto galiojimo dienos imtinai Bankas pirmiau nurodytu adresu nėra gavęs
Pardavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo), nustatytų dokumentų ir parašų patvirtinimo;
2. Bankui yra grąžinamas garantinio rašto originalas kartu su Pardavėjo prierašu, kad (2 punktas netaikomas,
kai garantija pasirašyta elektroniniu parašu):
2.1. Pardavėjas atsisako savo teisių pagal šį garantinį raštą;
arba
2.2. Pirkėjas įvykdė įsipareigojimus, kuriems užtikrinti išduotas šis garantinis raštas;
3. Pardavėjas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šį garantinį raštą.
Bet kokie Pardavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti pirmiau nurodytu Banko adresu
pasibaigus garantinio rašto galiojimo laikui..
Šiam garantiniam raštui taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No.758) su išimtimis, nustatytomis šiame garantiniame rašte ir / ar imperatyviose
Lietuvos Respublikos teisės aktų normose. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.
AB SEB banko
______________________
(įgalioto asmens pareigos)

________
( parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

