
BANKGARANCIA KÉRELEM 
belföldi forint garanciára 

 
 
1. A következők szerinti bankgarancia vállalására kérjük fel Önöket: 
 
Megbízó /a bankgarancia igénylője/ neve:...............................................……………... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Székhelye:.................................................................................................... 
Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………. 
Ügyintéző neve és telefonszáma:............................................................................….. 
OTP Bank Rt.-nél vezetett pénzforgalmi számla száma:...........................................… 
 
Más hitelintézet(ek)nél vezetett pénzforgalmi számlá(k): 
 
Hitelintézet megnevezése, címe   Pénzforgalmi számla száma 
........................................................  ........................................................ 
........................................................  ........................................................ 
........................................................  ........................................................ 
........................................................  ........................................................ 
........................................................  ........................................................ 
........................................................  ........................................................ 
 
Kedvezményezett neve (cégneve):.............................................................……………. 
....................................................................................................................................... 
Székhelye(telephelye) :…………................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Pénzforgalmi számla száma: ........................................................................................ 
Számlavezető hitelintézetének megnevezése:.............................................................. 
....................................................................................................................................... 
A fizetési kötelezettség összege: ................................................................................. 
azaz............................................................................................................................... 
 
2. A kért bankgarancia típusa: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Fizetési kötelezettség (esedékessége/ütemezése ha van):...................................... 
 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
összeg:.........................................  esedékesség ................................................ 
 
4. Az OTP Bank Rt. fizetési kötelezettsége abban az esetben áll be, ha */ 
 
a.) a Megbízó nem fizetett, és a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a 

garanciára vonatkozóan (okmánybenyújtás nélküli fizetési kötelezettség) 



 
b.) a Megbízó nem fizetett, és a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a 

garanciára vonatkozóan, a következő okmányok egyidejű becsatolásával: 
-fizetetlen számla másolata 
-fuvarokmány másolata 
-egyéb okmány, éspedig:…………….. 

 
c.) a Megbízó a szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, és a 

Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a garanciára vonatkozóan. 
 
5. A garancia tartalmára vonatkozó igény: */ 
 
a.) A garancia kiadásakor kérem a mellékelt szövegtervezet figyelembe vételét, 

amennyiben az az OTP Bank Rt. számára elfogadható. 
b.) A Kedvezményezettnek nincsen speciális igénye a szövegre vonatkozóan, ezért az 

OTP Bank Rt. szövegtervezetével kérem a garancia kiadását.  
 
6. Felajánlott jogi biztosíték(ok): 
-………………………………………………………………………………………………… 
-………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Mellékletek: 
- fizetési kötelezettséget igazoló dokumentumok. 
  ………………………………………………………. 
  ………………………………………………………  
 
 
 
Kelt: .................................., ....... ......................... ...... 
 
 
 
 
             
  .................................................... 
                          
          Megbízó 
                        
       (cégszerű aláírás) 
 
 
 
 
*/a nem kívánt rész törlendő! 



Országos Takarékpénztár          
és Kereskedelmi Bank Rt. 
 
 

BANKGARANCIA KÉRELEM 

deviza vagy nemzetközi forint garanciára 
 
1. A következők szerinti bankgarancia vállalására kérjük fel Önöket: 
 
Megbízó (a bankgarancia igénylője) neve: ...................................………….………...... 
....................................................................................................................................... 
Székhelye: ...............................................................................................……………... 
Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………. 
Ügyintéző neve és telefonszáma: ................................................................................  
OTP Bank Rt.-nél vezetett pénzforgalmi számla száma: .............................................. 
 
Más hitelintézet(ek)nél vezetett pénzforgalmi számlá(k): 
 
Hitelintézet megnevezése, címe   Pénzforgalmi számla száma: 
.....................................................  .......................................................... 
.....................................................  .......................................................... 
.....................................................  .......................................................... 
.....................................................  .......................................................... 
 
Kedvezményezett neve (cégneve): ...............................................................…………. 
....................................................................................................................................... 
Székhelye(telephelye): ................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
Számlavezető hitelintézetének megnevezése: ............................................................  
....................................................................................................................................... 
Számlaszáma:...............................................................................................................A 
kért garancia devizaneme és összege:..............................................…………......... 
(azaz……………………………………………………………………………………………) 
A garancia érvényességi határideje:……………………………………………………….. 
A garancia típusa:…………………………………………………………………………….. 
 
2. A Megbízó és a Kedvezményezett közötti szerződés száma, kelte:………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
A szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás megnevezése:……………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
*/ A szerződés szerinti fizetési mód és határidő (fizetési garancia esetén):………….. 
………………………………………………………………………..………………………… 
*/ A szerződés szerinti teljesítési kötelezettség és határideje (egyéb garancia 
esetén):………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
*/ a nem kívánt rész törlendő! 



3. A fizetési kötelezettség ütemezése (csak fizetési garancia esetén): 
 
összeg: ..................................................  esedékesség: .............................................. 
összeg: ..................................................  esedékesség: .............................................. 
összeg: ..................................................  esedékesség: .............................................. 
összeg: ..................................................  esedékesség: .............................................. 
összeg: ..................................................  esedékesség: .............................................. 
 
4. Az OTP Bank Rt. fizetési kötelezettsége abban az esetben áll be, ha: */ 
 
a.) a Megbízó nem fizetett, és a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a 

bankján keresztül a garanciára vonatkozóan (okmánybenyújtás nélküli fizetési 
kötelezettség) 

 
b.) a Megbízó nem fizetett és a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a 

bankján keresztül a garanciára vonatkozóan, a következő okmányok egyidejű 
becsatolásával: 

-fizetetlen számla másolata 
-fuvarokmány másolata 
-egyéb okmány, éspedig:……………. 

 
c.) a Megbízó szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, és a Kedvezményezett 

írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan. 
 
5. A garancia tartalmára vonatkozó igény: */ 
 
a.) A garancia kiadásakor kérem a mellékelt szövegtervezet figyelembe vételét, 

amennyiben az az OTP Bank Rt. számára elfogadható. 
b.) A Kedvezményezettnek nincsen speciális igénye a szövegre vonatkozóan, ezért az 

OTP Bank Rt. szövegtervezetével kérem a garancia kiadását.  
 
6. Felajánlott jogi biztosíték(ok): 
-………………………………………………………………………….……………. 
-……………………………………………………………………………………….. 
 
7. Mellékletek: 
- fizetési kötelezettséget igazoló dokumentumok: 
- ....................................................................................................………….... 
 
 
Kelt: ...................................., ....... ....................... ..... 
 
             
                     ........................................... 
                    
              Megbízó 
                   
       (cégszerű aláírás) 
*/a nem kívánt rész törlendő! 


