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AJÁNLATI BANKGARANCIA
Garanciaszáma : ………………….
Értesültünk arról, hogy a ………………………………………………….. (a továbbiakban: az
„Ajánlattevő")………….számon ajánlatot (a továbbiakban: az „Ajánlat") nyújtott be Önökhöz
………………….szállítására vonatkozóan/munka tárgyára vonatkozóan, továbbá, hogy az
Ajánlat elfogadása esetén köteles az Ajánlat feltételei szerint szerződést kötni Önökkel.
Mi, az ING Bank N.V. (holland jog alatt létrehozott és működő társaság, amelynek székhelye:
Bijlmerplein 888, 1102 MG. Amszterdam, cégbejegyzés helye és száma: az Amszterdami
Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, no. 33031431), amelynek mint
alapítójának nevében és képviseletében az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
(székhely: H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, cégbejegyzés helye és száma: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága: Cg.: 01-17-000547) mint pénzügyi fióktelep jár el a külföldi
székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló
1997. évi CXXXII. törvény 24. szakasza alapján (a továbbiakban: a „Bank”) az Ajánlattevő
megbízásából ezennel visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk Önökkel szemben arra,
hogy fizetést teljesítünk az Önök javára 3 banki munkanapon belül ..………………, azaz
…………………. összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, és tekintet nélkül az
Ajánlattevő, a mi magunk, vagy bármely harmadik személy ellenvetéseire, az Önök a
Bankhoz intézett, első írásbeli felszólítására, amelyben közlik, hogy
1. az Ajánlattevő visszavonta Ajánlatát az Ajánlati kötöttség időtartamán belül, vagy
2. az Ajánlattevő, akit Önök az Ajánlat elfogadásáról az Ajánlat érvényességi idején belül
értesítettek
a) elmulasztotta, illetve megtagadta a szerződés aláírását, vagy
b) elmulasztotta, illetve megtagadta a tenderkiírásban előírt teljesítési garancia
benyújtását.
Igénybejelentésüket jelen bankgaranciára vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által a
Banknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően. Igénybejelentésüket szíveskedjenek
számlavezető bankjukon keresztül, számlavezető bankjuknál bejelentett módon aláírva a
Bankhoz eljuttatni, annak igazolásával, hogy az azon szereplő aláírások hitelesek. A Bank
telefonon, telefaxon, e-mailen érkező fizetési felhívást nem fogad el.

Jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan
csökkenti.
Önök tudomásul veszik, hogy a Bank az engedményezés, átruházás vagy átszállás folytán
nem teljesít kifizetést olyan kedvezményezett részére, amely kifizetéssel így megsértené a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzését célzó 2017. évi LIII. törvény valamint a
nemzetközi szankciós és pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendelkezéseit.
Jelen bankgarancia ………….-tól a bankgarancia eredeti példányának a Bankhoz történő
visszajuttatásáig, de legkésőbb ………………………-ig van hatályban. Igénybejelentésüknek
legkésőbb ezen a napon meg kell érkeznie a Bankhoz. E napot követően a bankgaranciából
eredő mindennemű kötelezettségvállalásunk megszűnik, függetlenül attól, hogy az eredeti
bankgaranciát a Bankhoz visszajuttatják-e vagy sem.
Jelen bankgaranciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
Budapest, ………………

