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ДО „ТЕСИ” ООД, ЕИК 040029337 

 Със седалище и адрес на управление: 

 Гр. Шумен 9700, бул. „Мадара” № 48 

    

  

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

 

  

Ние, банка ____________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията, с ЕИК ____________________________, със седалище и адрес на управление: 

________________________________________________________, сме уведомени, че нашият 

клиент ____________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, с ЕИК ____________________________, със седалище и адрес на управление: 

________________________________________________________, Наредител по настоящата 

банкова гаранция, в качеството си на доставчик е сключило с Вас договор за доставка на оборудване 

/наричан по-долу «договора»/. 

В съответствие с гореизложеното и по искане на ____________________________, ние, банка 

____________________________, се задължаваме неотменяемо и безусловно, да Ви заплатим всяка 

сума до общ максимален размер от _____________ лв. /словом: ____________________________/, 

представляваща 5% /пет процента/ от стойността на договора, след получаване на ваше надлежно 

подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ____________________________ не 

е изпълнило точно, в срок и изцяло задълженията си за доставка на оборудването съгласно 

условията на гореописания договор. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 

извършено по нея по силата на предявен иск. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството 

на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са 

автентични и Ви задължават съгласно закона на наш адрес: 

________________________________________________________. За дата на получаване на 

искането се счита датата на завеждане в деловодството на банката или, ако искането е отправено 

по пощата, отбелязана на обратната разписка. 

Настоящата гаранция влиза в сила, считано от ________________ г. и изтича изцяло и 

автоматично в случай, че до 16.00 часа на ________________ г. искането Ви за плащане, не е 

постъпило в банка ________________________, на посочения по-горе адрес. След този срок 

гаранцията автоматично се счита за невалидна, независимо от това дали оригиналът на настоящия 

документ е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 

връщане на оригинала на същата в банка _______________________ на посочения по-горе адрес. 

 

 

Гарант:/подпис/и/ печат/  



 2 

 


