Ábyrgðarumsókn
(Letter of Guarantee)
Nafn:

Kennitala:

Heimilisfang:

Sími:

Póstnúmer:

Staður:

@póstur

Mótt./Seljandi:

Banki:

Fjárhæð:

Ábyrgðin gildir til:

Ábyrgðin greiðist við:

Leyfileg frávik fjárhæðar:

% vextir til viðbótar

+/-

% vextir innifaldir
Sýningu

dögum eftir sýningu/útskipun

Annað:

Lýsing þess sem ábyrgjast skal:

Skjöl til banka

Skjöl til kaupenda (beint)

Annað

Tölvupóstur óskast sendur til:
Þóknun og kostnaður skuldfærist skv. verðskrá bankans, af reikningi:

Þess er farið á leit við Íslandsbanka hf, að bankinn takist á hendur ábyrgð á greiðslu og yfirfærslu, samkvæmt ofanskráðu, sem er í samræmi við samninga gerða við viðtakanda
greiðslunnar.
Bankaábyrgð útgefin samkvæmt umsókn þessari skal vera óafturkallanleg og skal Íslandsbanki hf. ábyrgjast að greiða til ábyrgðarhafa að hámarki ofangreinda ábyrgðarfjárhæð við framvísun ábyrgðarhafa á kröfu í samræmi við ábyrgðarskilmála innan gildistíma ábyrgðarinnar, auk lýsingar ábyrgðarhafa á vanefndum ábyrgðarumsækjanda
ofangreindum.
Greiði bankinn kröfu ábyrgðarhafa samkvæmt ábyrgð þessari eignast hann endurkröfu á hendur ábyrgðarumsækjanda. Ábyrgðarumsækjandi skuldbindur sig til að standa
skil á þeirri fjárhæð sem Íslandsbanki hf. greiðir, komi til þess að krafa sé greidd samkvæmt ábyrgð þessari, auk vaxta og kostnaðar, þegar bankinn gerir kröfu þar um eða
samkvæmt samkomulagi, og er bankanum heimilt að umreikna þá fjárhæð sem greidd var vegna ábyrgðarinnar í íslenskar krónur miðað við sölugengi bankans á
greiðsludegi, ef um aðra mynt en ISK er að ræða.
Íslandsbanka er heimilt að skuldfæra reikning ábyrgðarumsækjanda fyrir allri kröfunni og skuldbindur ábyrgðarumsækjandi sig til að hafa næga innistæðu á reikningnum
til greiðslu allri endurkröfunni, ásamt þóknun bankans og kostnaði vegna ábyrgðarinnar. Dráttarvextir reiknast af skuld vegna ábyrgðarinnar frá greiðsludegi kröfu til
greiðsludags í Íslandsbanka hf. skv. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Undirrituðum ábyrgðarumsækjanda er ljóst að ofangreind skylda bankans til greiðslu ábyrgðarfjárhæðarinnar til ábyrgðarhafa samkvæmt bankaábyrgðinni er sjálfstæð og án
tillits til þess hvort ágreiningur sé fyrir hendi á milli ábyrgðarumsækjanda og ábyrgðarhafa.
Ef sótt er um verkábyrgð samkvæmt umsókn þessari gildir verkábyrgðarsamningur milli umsækjanda og Íslandsbanka einnig um þá ábyrgð sem gefin er út samkvæmt
þessari umsókn og skal umsókn þessi teljast órjúfanlegur hluti af þeim samningi og öfugt.
Ábyrgðarumsækjandi skuldbindur sig til þess að hafa næga innistæðu á reikningnum.

Staður og dagsetning

(DDMMÁÁÁÁ)

Undirskrift umsækjanda

Útfyllist af Íslandsbanka hf.
Ef verkábyrgð:
Verkábyrgðarsamningur er til undirritaður (EY-1296)
Trygging/hvernig trygging
Lánaflokkur / Kjörvaxtaþrep
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Samþykkt

