Барател:_________________________
(назив според регистрација)

Дирекција за девизни кредити и девизни гаранции
3168-619
Тел Дирекција: 3168-610; 3168-611, 3168-612
Факс:
3220-981

Адреса:__________________________
Матичен број:____________________
Лице за контакт:__________________

Тел Директор:

Тел:
e-mail:

e-mail:

Факс:

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

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНА ГАРАНЦИЈА
Ве молиме да ни издадете девизна гаранција под следните услови:

1. Име и адреса на Корисник:
2. Вид на гаранција:
платежна

лицитациона

за гарантен депозит

авансна

за добро извршување

друго

3. Податоци за гаранцијата:
валута и износ:
рок на извршување / плаќање:
рок на важност на гаранцијата:

4. Документ врз основа на кој се издава гаранцијата:
профактура бр.

тендер бр.

фактура бр.

- датум на затварање на тендерот: _______________

нарачка бр.

- вредност на понудата:_________________________

договор бр.

- натамошна поддршка од Банката доколку

друго

барателот добие на лицитација:_________________
(авансна ___________, гар. за добро извршување
____________, гар. за гарантен депозит_____________)
- друга поддршка

5. Гаранцијата треба да се издаде според:
приложениот текст

текст кој Вие ќе го изготвите според стандардни
банкарски текстови, прифатен од наша страна

6. Гаранцијата се активира на писмено барање на Корисникот:
со презентација на документи:

без презентација на документи

фактура во ___оригинал / ___(фото)копија (и)
товарен лист во ___(фото) копија (и) заверени од_______________________________________
др. документи _______________________________________________________________________

7. Гаранцијата да се издаде како директна гаранција и да се испрати:
во оригинал на Барателот

со SWIFT преку странскатa банка:
име на банката:
SWIFT адреса:

8.Гаранцијата да се издаде како индиректна гаранција врз основ на Ваша контрагаранција
од странската банка:
9. Обезбедување:
девизен депозит
денарски депозит
девизен штеден влог
денарски штеден влог

поединечна хипотека/рачен залог
Договор за РРКЛ бр.
пристапување кон долг од:
друго

10. Надоместоците и трошоци ги плаќа:
- на Комерцијална банка
- на авизирачката банка
- на конфирмирачката банка

барателот
барателот
барателот

странскиот корисник
странскиот корисник
странскиот корисник

Ако било кои од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.

Општите услови
11. Потврдувам дека сум запознат и целосно ги прифаќам
за издавање нa девизни гаранции објавени на веб страната на
Комерцијална банка АД Скопје.
Скопје,
(место и датум)

(овластен потписник и печат на Барателот)

