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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΕΥΡΩ …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…………………. (........... ευρώ),

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η

υποχρέωση

υπέρ

μας,

………………………………………………….,

της
η

οποία

εταιρείας
εδρεύει

στην

…………οδός ………………………………αριθ…….για την πιστή εφαρμογή
και την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου
μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του ΟΑΕΕ, για το ισόγειο κατάστημα που
της εκμισθώνει ο ΟΑΕΕ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και Σωκράτους ,
Αθήνα.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από το μισθωτήριο συμβόλαιο
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας, καθ` όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από
απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει
μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντι μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

