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Bilag 4: Anfordringsgaranti
Dato:
Garantikreditor

Garantinr.

TDC A/S
Wholesale
Teglholmsgade 1
0900 København C
CVR. 40075267
På foranledning af vor kunde:
Navn
Adresse
By
CVR.
indestår vi Dem for betaling af et beløb på indtil
kr.
skriver kr.
Garantien tjener til sikkerhed for vor kundes
opfyldelse af samtlige ham påhvilende ydelser og
forpligtelser overfor Dem i henhold til samtlige de
mellem vor kunde og Dem indgåede aftaler, samt
alle senere ændringer, tilføjelser og tillæg hertil. På
et annex til denne garanti skal løbende føres en af
parterne underskrevet engagementsoversigt, der
udviser hvilke aftaler som er omfattet af parternes
mellemværende. Garantien skal dog uagtet en aftale
ikke måtte være opført på oversigten, dække
samtlige aftaler indgået mellem parterne.

Garantien er gældende til den:
Det krav, der eventuelt måtte være på
tilbagebetaling af garantibeløbet fra garantikreditor i
tilfælde af helt eller delvist uberettiget betaling
under garantien, er overdraget til Banken.
Banken er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der
skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger
eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør,
borgerlige uroligheder, terror, sabotage og
naturkatastrofer. Banken er heller ikke ansvarlig for
tab, der skyldes strejke, lockout og blokade, uanset
om Banken er part i konflikten, herunder at
konflikten kun rammer dele af bankens funktioner.
Bestemmelsen i dette afsnit frataget ikke Banken for
erstatningsansvar for fejl og forsømmelser fra
Bankens side.

Garantien skal forblive i kraft, uanset om Banken
orienteres om indholdet af og omfanget af vor
kundes forpligtelser overfor Dem.
Garantien udbetales på anfordring efter Deres
skriftlige anmodning indeholdende Deres erklæring
om, at vores kunde har misligholdt omfattede
forpligtelser, bilagt kopi af brev fra Dem til vores
kunde, hvoraf det fremgår, at vores kunde har
misligholdt sine forpligtelser, men ellers uden anden
dokumentation for berettigelsen af Deres krav.
Garantien (garantibeløbet) nedskrives med udbetalte
beløb.
Efter garantiens ophør bedes denne garantiskrivelse returneret til banken.
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