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Anmodning om konnossement garanti

Jeg/vi beder Danske Bank om at udstede følgende konnossementgaranti.

2008.09
Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København

I favør af (navn og adresse på garant imodtager)

Navn, adresse, telefonnummer og eventuel kontaktperson (garant ianmoder)

Garant ien skal dække (skriv varens art)

Til en værdi af (skriv beløb)

Afsendt den (skriv dato), fra (skriv sted)

Med (skriv f.eks. skibets navn)   

Sendes garant ien med brev, skal den sendes t il 

Bemærkninger

Etableringsomkostninger (etableringsgebyr) samt løbende prov ision betales i henhold t il bankens almindelige priser og forretningsbet igelser med
mindre andet er anført af banken.

Prov ision og omkostninger m.v. skal hæves på konto

I anledning af at Danske Bank afgiver en garanti i henhold til oplysningerne på denne garantianmodning, indestår
jeg/vi for alle følger i forbindelse med garantien. Min/vores hæftelse over for banken gælder, indtil banken ikke 
længere er forpligtet ifølge garantien.

Jeg/Vi indestår for, at jeg/vi har den fulde og frie dispositionsret over varen, og jeg/vi forpligter mig/os til at levere
Dem konnossementet, straks jeg/vi modtager det.                         

Er konnossementet ikke modtaget senest 30 dage fra dags dato, forpligter jeg/vi mig/os til på bankens skriftlige
anmodning og for min/vor regning at sørge for mortif ikation af konnossementet.   

Jeg/Vi forpligter mig/os til                                        

at acceptere de dokumenter, der præsenteres under rembursen i den stand, de præsenteres i, 
at holde banken skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst i forbindelse med bankens overdragelse af 
varepartiet til mig/os.

Jeg/Vi indestår banken for enhver følge af garantiens afgivelse og refunderer på bankens skriftlige anmodning
ethvert beløb, som banken betaler som følge af denne garanti.                            

Hvis det ved forlig eller retsafgørelse viser sig, at garantibeneficianten ikke har været berettiget til at modtage
betaling under garantien og derfor er forpligtet til at betale beløbet samt påløbne renter tilbage, giver jeg/vi herved
Danske Bank transport i tilbagesøgningskravet samt påløbne renter. 

Underskrives på side 2 Side 1 af 2

Garantianmoder 

Garantimodtager

Anden 

Garantien sendes med kurér.



Betaling af krav under garantien
Jeg/vi er indforstået med, at Danske Bank betaler krav under garantien, når garantimodtager beder om det, uden at
der har været en retssag og uden at have kontaktet mig/os først. Det gælder dog ikke, hvis der er bestemt andre
udbetalingsvilkår i garantien. Danske Bank betaler garantikrav uden at tage stilling til, om det underliggende krav –
det vil sige det skyldforhold, der er mellem mig/os og garantimodtager – er forfaldent og gyldigt. Eventuelle tvister
om skyldforholdet skal efterfølgende afgøres mellem garantimodtager og garantianmoder.

Hæf telse
Uanset om banken har frigivet min/vores hæftelse for garantien, gælder hæftelsen fortsat, hvis ophøret af garantien
senere bliver omstødt af et eventuelt konkursbo. Det samme gælder, hvis eventuelle sikkerheder – der er stillet over
for banken for garantien – eller provenuet af disse senere bliver omstødt.

Jeg/vi er opmærksom på, at der kan komme krav, som banken har pligt til at betale, og som jeg/vi hæfter for, selvom
der står en udløbsdato i garantien. 

Alle beløb, som betales under garantien – herunder provision og andre omkostninger – skal hæves på min/vores konto.
Kontonummeret står nederst på side 1. Hvis kontoen er eller på et tidspunkt kommer i minus, er jeg/vi indforstået
med, at jeg/vi skal betale renter af beløb, der er betalt under garantien. Renten er den debetrente, der er fastsat for
kontoen – se nederst side 1 – med tillæg af eventuel provision.                                          

Beder jeg/vi på et senere tidspunkt om at få ændret garantien, gælder betingelserne i denne garantianmodning også
for den ændrede garanti.  

Jeg/vi giver Danske Bank transport i beløb, der er betalt under garantien, og som garantimodtager eventuelt skal
betale tilbage – herunder påløbne renter.  

Danske Banks ansvar
Danske Bank er ikke ansvarlig for følgerne af forsinkelse, bortkomst og andre uregelmæssigheder i forbindelse med
forsendelse af breve, dokumenter, SWIFT, telexmeddelelser og lignende.

Danske Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for
sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes
• nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til 

nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af 
systemerne

• svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, 
oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)

• strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konf likten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens 
organisation, og uanset konf liktens årsag. Det gælder også, når konf likten kun rammer dele af banken

• andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. 

Danske Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis
• banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen er blevet indgået, eller burde have 

undgået eller overvundet årsagen til tabet
• lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser
Jeg/vi accepterer i øvrigt Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser, der også gælder for garantien. Endelig
har jeg læst og accepterer Danske Banks almindelige priser og forretningsbetingelser.

Sted og dato Underskrif t og eventuelt stempel
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