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Information om uppdragsgivaren ("Bolaget")
Förmånstagare
Belopp, förfallodag
Garantibeloppet ska skrivas ner med
efter den
Garantiform (välj ett alternativ)
Garantityp (välj ett alternativ)
Direkt/Indirekt garanti (välj ett alternativ)
Garantitext
Regelverk för demandgarantier/standby-remburser
För det fall inget av ovanstående alternativ valts, medger undertecknad att SEB tillämpar regelverket URDG758 för 
demandgarantier och regelverket ISP98 för standby-remburser.
Förskotts/Återbetalningsgaranti - ange konto nr
När ansökan avser en förskotts/återbetalningsgaranti och URDG 758 är tillämpligt var vänlig ange kontonummer i SEB 
för kreditering av förskotts/återbetalningsbeloppet.
Skickande av garantin (om inget alternativ är valt kommer SEB att skicka garantin till Bolaget)
Det underliggande rättsförhållandet
Avtalsnummer eller annan referens på det underliggande  rättsförhållandet.
OBS! Kopia av avtalet/kontraktet ska bifogas till ansökan 
om borgensgaranti.
Övriga instruktioner
Avgifter, kostnader och provision
Kontonummer, i SEB Branch som hanterar ansökan, för debitering av avgifter, kostnader och provision.
De avgifter, kostnader och den provision som uppkommer med anledning av denna ansökan kommer att debiteras Bolagets konto angivet ovan. Om inte något konto finns angivet kan Banken debitera något av Bolagets konton i Banken. Banken kan räkna om beloppet till det relevanta kontots valuta enligt den säljkurs som tillämpas av Banken på dagen för omräkning för den aktuella valutan. Om Bolaget inte har något konto i Banken kommer en faktura att skickas ut, till Bolagets angivna adress ovan, och den fakturakostnad Banken vid var tid tillämpar kommer att läggas till fakturabeloppet.
Underskrift
Digipasskod (anges om ansökan skickas till SEB via fax/e-mail)
Bankens noteringar
Instruktioner avseende skickande (Tillämpligt för SEB bankkontoret)
Beskriv säkerheten
Beslut
Ovanstående garanti
Digipasskod
Appendix till ansökanGarantierBorgensförbindelse/accessorisk garanti är en garanti som är beroende av det underliggande rättsförhållandet och där garantigivaren har samma rätt som gäldenären att motsätta sig ett krav.Demandgarantier och standby-remburser är garantier där garantigivaren har en skyldighet att betala förmånstagaren under garantin vid första anmodan (under förutsättning att kravet är korrekt framställt). Demandgarantier bör lyda under regelverket ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758, och standby-remburser bör lyda under regelverket International Standby Practices, ISP98.GarantitypDet finns många olika typer av garantier, och det är viktigt att garantitypen motsvarar era behov. Som exempel på garantier kan nämnas anbudsgarantier, förskottsgarantier, fullgörandegarantier, retentionsgarantier och garantitidsgarantier. Besök gärna seb.se där du finner våra broschyrer förexport- och importfinansiering med ytterligare information gällande de olika typerna av garantier.Du får även gärna kontakta din kontaktperson inom SEB eller SEB Trade Finance Support.Direkta och indirekta garantierDirekta garantier (kallas även trepartsgarantier, eftersom det är tre parter involverade i transaktionen) utfärdas direkt till förmånstagaren och garantigivaren (SEB) tar emot eventuella krav direkt av förmånstagaren. Vissa förmånstagare, ofta i andra länder, föredrar att garantin är lokal och att den utfärdas av deras egen bank i deras eget land. I ett sådant fall ställer SEB ut en motgaranti till den angivna utländska banken och ber den utfärda en lokal garanti (kallas även fyrpartsgaranti). Eventuella krav ställs av förmånstagaren till dess lokala bank och den lokala banken kräver därefter SEB under motgarantin. När SEB har utfärdat en motgaranti kommer en förlängd kravperiod att gälla, normalt 15 eller 30 dagar efter att den lokala garantin har löpt ut.
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