Приложение № 1
София, ............ г.
До
"Климс Петрол" ЕООД
гр. Варна, Георги Живков № 23, ет. 5, ап. 10

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ………….
За изпълнение на договорни задължения за плащане
Ние, „……………………..” ...., със седалище и адрес на управление в
гр…………., ул. „…………………”, ЕИК ………………, представлявана от
……………………….. - ………………………………………., наричана по-долу
“Банката”, сме информирани, че между вас, „КЛИМС ПЕТРОЛ“ ЕООД, ЕИК
203206908, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Георги Живков,
№ 23, ет. 5, ап. 10, като Продавач и нашия клиент „…………………”, със седалище
и адрес на управление в гр…………., ул. „………………………..”, вписано в
регистъра на търговските дружества при Агенция по вписванията,
ЕИК………………, представлявано от ……………………….- .............., с ЕГН
……………, като Купувач е сключен Договор …………от ............г., наричан за
краткост по-долу „Договор”, за покупко-продажба на горива. Съгласно чл. …… от
Договора, .................... следва да предостави във Ваша полза безусловна и
неотменима банкова гаранция, платима при първо поискване, обезпечаваща
изпълнението на всички договорни задължения на .................. по горецитирания
Договор, със срок на валидност до ….. г. , общо за сумата до .............. (................)
лева. Във връзка с изложеното и по нареждане на ......................... с настоящото
НИЕ, „……………………..” АД, със седалище и адрес на управление в гр.
…………., ул. „…………………”, ЕИК ……………… представлявана от
……………………….. - ………………………………………., гарантираме за
пълното и точно изпълнение на задълженията на .............................. по описаният
по-горе Договор, и се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от
претенциите на трети страни, да Ви заплатим в рамките на 5/пет/ банкови работни
дни всяка сума максимум до ………. /……/, след получаване на ваше надлежно
подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо че .....................
не е изпълнила което и да е договорно задължение, произтичащо от сключения на
............... Договор за ................... За дата на получаване на искането се счита датата
на получаването му от Банката, като искането се отправя чрез обслужваща банка на
„Климс Петрол” ЕООД.
Всяка сума по надлежно предявено писмено искане за плащане ще бъде
изплатена по банковата сметка на „Климс Петрол” ЕООД ТБ ………………. АД,
IBAN № …………………….. и BIC ……………….. .
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването й и е
валидна до .................г. и изтича изцяло и в случай, че до ….. ч. на ….. г. искането
Ви, предявено по горепосочените условия не е постъпило в … банка.
След този ден настоящата гаранция автоматично се счита за невалидна
независимо от това, дали настоящия документ е върната или не.

Когато договорното задължение и другите дължими вземания, предявени по
реда на гаранцията и до размера й, се погасят, „Климс Петрол” ЕООД връща с
обратна разписка на банката оригинала на банковата гаранция.
За целите на тази гаранция Банката посочва служебен адрес за
кореспонденция и съобщения: гр. София, ул. "......................." № .....
Банката се задължава да поддържа своя служебен адрес за контакт, или ако се
наложи да го промени, да информира предварително за това „Климс Петрол”
ЕООД.

_______________________

_______________________

