
Pangagarantii
taotlus

Rohkem
võimalusi

Garantijos gavėjas Nimi
Aadress

Klient Nimi
Aadress
Esindaja (amet, ees- ja perenimi)
Esinduse alus

Registrikood

Garantii liik Hankegarantii
Ettemaksugarantii – konto nr pangas ettemakse tegemiseks

Täitmisgarantii Maksegarantii Tagatisgarantii

Muu:

Registrikood

Narva mnt 63/1 Tallinn, 10152, Eesti Vabariik
Reg. kood 11971924 Tel: 77 00 000

e-post: info@citadele.ee www.citadele.ee 
SWIFT: PARXEE22

Kuupäev

Nr
DD MM YYYY

Klient:

Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitab klient oma esindaja isikus, et:
- tema esitatud ja esitatav teave on õige, täielik ja ajakohane;
- ta nõustub panga poolt kliendi ja kliendiga seotud füüsiliste isikute andmete töötlemisega, samuti teabe hankimisega kliendi, temaga seotud isikute ja esindajate kohta 

kolmandatelt isikutelt ning Eesti ja Läti seaduse alusel loodud andmebaasidest panga ja kliendi vahel õigussuhte loomise ning kohustuste täitmise tagamise eesmärgil;
- kui pank otsustab selle taotluse alusel soovitud garantii väljastada, loetakse garantiileping kliendi ja panga vahel sõlmituks vastava garantii väljastamise hetkest;
- klient on tutvunud panga veebilehel www.citadele.ee olevate pangagarantii väljastamise tingimustega, on neist aru saanud ja nõustub nendega.

Täidab pank:
Pank on väljastanud garantii vastavalt käesolevale taotlusele.
Garantii väljastamise kuupäev ___.___.________ (dd.mm.yyyy).
Kui taotlus on allkirjastatud digitaalselt, siis on garantii väljastamise
ajaks panga esindaja allkirja ajatemplis näidatud aeg.

Garantii keel Eesti
Inglise

Garantii tekst AS “Citadele banka” standard

Lepingu kuupäev

Soovitud tekst lisatud

Kliendi esindaja ees- ja perenimi ning allkiri

Panga esindaja ees- ja perenimi ning allkiri

Lisatud dokumendid Soovitud garantii tekst
Muu

Tagatava tehingu dokumendi koopia

Tagatav tehing

(Hanke nimetus, lepingu objekt, teenuse/kaupade lühikirjeldus)
Lepingu/Hanke nr

Garantiisumma
ja -valuuta

esitada kliendile isiklikult

edastada garantii saaja pangale (nimi, aadress)

Garantii väljastada Paberkandjal:

Elektrooniliselt:
allkirjastada digitaalselt ja saata e-posti aadressile
SWIFT-i teel akreditiivipanga (SWIFT kood) kaudu

edastada garantii saajale ülal näidatud aadressil

Tagatis Vastavalt                         sõlmitud pangagarantii väljastamise lepingule nr

Lisainformatsioon

MMDD YYYY
. . .

MMDD YYYY
. . .

Garantii
lõppkuupäev

Summa
Valuuta . . (k.a.)

DD MM YYYY
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