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OPFYLDELSESGARANTI 
  

[Navn på pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab] 

[Adresse] 

[Adresse] 

CVR-nr. [Indsæt] 

 

bekræfter herved uigenkaldeligt at indestå over for 

  

[ORDREGIVER] 

[Adresse] 

[By] 

CVR-nr. [nr] 

 

på anfordring og uden rettergang for et beløb på indtil DKK [Indsæt beløb], skriver: DKK [Indsæt beløbs-

tekst], der skal tjene som sikkerhed for, at [Indsæt navn og CVR-nr. på Leverandør] opfylder sine forplig-

telser i henhold til Aftale om Leverance indgået mellem ORDREGIVER og [Indsæt navn på Leverandør] 

den [Indsæt dato], ordrenr. [Indsæt], med eventuelle senere ændringer og tilføjelser. 

 

Denne anfordringsgaranti løber, indtil den frigives af ORDREGIVER. Frigivelse vil ske efter Leverandø-

rens skriftlige anmodning herom, når det ved garantiperiodens udløb er konstateret, at Leverancen er 

behørigt afleveret uden mangler. 

 

Udbetalinger i henhold til denne anfordringsgaranti skal ske senest 10 kalenderdage efter, at ORDREGI-

VERs skriftlige anmodning herom er kommet frem til [Navn på pengeinstitut eller kautionsforsikringssel-

skab]. 

 

Denne anfordringsgaranti udløber senest den [Indsæt dato]. Udbetalingskrav skal således være modtaget 

af [Navn på pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab] senest på denne dato. 

 

Såfremt ORDREGIVER op til 60 kalenderdage før denne anfordringsgarantis udløbsdato vurderer, at 

udløbet af Leverancens garantiperiode ikke vil indtræde før anfordringsgarantiens udløb, er [Navn på 

pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab] i hvert tilfælde forpligtet til at forlænge anfordringsgaranti-

en med 180 kalenderdage. Såfremt ORDREGIVER ikke har modtaget bekræftelse herpå senest 5 kalen-

derdage efter, at anmodningen om forlængelse er kommet frem til [Navn på pengeinstitut eller kautions-

forsikringsselskab], er ORDREGIVER berettiget til at kræve anfordringsgarantien i sin helhed udbetalt. 

 

Anfordringsgarantien skal i sin helhed være underlagt dansk ret. 

 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne anfordringsgaranti, og som ikke kan bilægges af 

parterne ved forhandling, skal afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 

 

For [Navn på pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab], den [Indsæt dato]: 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

[Indsæt navn]    [Indsæt navn] 


