Kërkuesi
(emërtimi sipas regjistrimit)

Drejtorisë së kredive devizore dhe garancive devizore
3168-619
Drejtoria tel:
3168-610; 3168-611; 3168-612
Faks:
3220-981

Adresa:__________________________
Numri amë:____________________
Personi për kontakt:_______________

Drejtori tel:

Tel:
e-mail:

e-mail:

Faks:

guarantee@kb.com.mk
www.kb.com.mk
SWIFT: KOBSMK2X

KËRKESË PËR LESHIMIN E GARANCISË DEVIZORE
Ju lutemi të na lëshoni garanci devizore sipas kushteve në vijim:

1. Emri
Име иdhe
адреса
adresa
наeКорисник:
Shfrytëzuesit
2. Lloji
Вид на
i garancisë:
гаранција:
pagesore

me ankënd
publik

për depozitë garantuese

për paradhënie

për realizim të mirë

të tjera

3. Të
Податоци
dhëna për
за garancinë:
гаранцијата:
valuta dhe shuma:
afati i realizimit / pagesa:
afati i vlefshmërisë së garancisë:

4. Dokumenti
Документ врз
në bazë
основа
të të
наcilit
којjepet
се издава
garancia:
гаранцијата:
profaktura nr.

tenderi nr.

faktura nr.

- data e mbylljes së tenderit: _______________

porosia nr.
marrëveshja nr.
tjera

- përkrahja e mëtutjeshme e Bankës nëse
kërkuesi fiton në ankand publik:_________________
(paradhënie ___________, garanci për realizimin e mirë
____________, гар.
garanci
за гарантен
për depozitin
депозит_____________)
valutor
-përkrahje tjetër

5. Garancia duhet të jepet sipas
sipas:
tekstit të dorëzuar

tekst, të cilin Ju do ta përgatisni sipas standardeve
tekste bankare, i pranuar nga ana jonë

6. Garancia aktivizohet me kërkesë me
të Shfrytëzuesit:
shkrim të Shfrytëzuesit:
me prezantimin e dokumenteve:

pa prezantimin e dokumenteve

faktura në ___origjinal / ___(foto)kopje (dhe)
lista ngarkuese në ___(foto) kopje (dhe) të verifikuara nga____________________________________
dokumente tjera _______________________________________________________________________

7. Dorëzimi i garancisë direkte:
në origjinal te kërkuesi

me SWIFT nëpërmjet bankës së huaj:
emri i bankës:
adresa SWIFT :

8. Garancë indirekte në bazë të kundërgarancisë Tuaj nëpërmjet bankës së huaj:
_______________

9. Sigurimi:
depozitës valutore
depozitës në denarë
kursimit valutor
kursimit në denarë

hipoteka individuale/peng dore
Marrëveshje për PPKL nr.
inkuadrimi i borxhit nga:
tjera

10. Kompensimet dhe shpenzimet i paguan:
- Komercijalna banka AD Skopje
- të bankës avizore
- të bankës konfirmuese

kërkuesi
kërkuesi
kërkuesi

shfrytëzuesi i huaj
shfrytëzuesi i huaj
shfrytëzuesi i huaj

Në qoftë se cilido nga shpenzimet e caktuara janë të refuzuara nga shfrytëzuesi, jeni të autorizuar të na ngarkoni për shumat e tyre

11. Vërtetoj se jam i njoftuar dhe i pranoj tërësisht
për dhënien e garancive valutore të publikuara në ueb faqen e

Kushtet e përgjithshme

Komercijalna Banka AD Skopje.
Shkup,
(vendi dhe data)

(nënshkruesi i autorizuar dhe vula e Aplikantit)

