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GARANCIALEVÉL (FIZETÉSI BANKGARANCIA) 

Kedvezményezett neve:  Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Címe:   1138 Budapest, Váci út 144-150. 
 
                                                                                                      Garanciaszám: 

Szerződésszám: 
 
 

Tudomásunk van arról, hogy az ……………………… (cím………………………………..) – (továbbiakban: 
Kölcsönvevő) szerződést (továbbiakban: Szerződés) kíván kötni a Kedvezményezettel – Földgáz 
Kölcsön Adása és Kölcsön Vétele tárgyában.  
 
A megkötendő Szerződés értelmében – annak hatályba léptető feltételeként - Fizetési Bankgarancia 
levelet kell benyújtani a Kölcsönvevő nevében a Kedvezményezett javára, amely biztosítja, hogy a 
Kölcsönvevő a Szerződésben foglalt földgáz visszapótlási (betárolási) kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tegyen. Bármely olyan esetben, amikor a Kölcsönvevő a kölcsönvett földgázt a 
Szerződésben meghatározott határidőre, vagy a Kedvezményezett felszólításában meghatározott 
időpontra, a Kedvezményezett földgáztárolójába visszapótolni (betárolni) teljes egészében nem 
képes, a Kedvezményezett a határidő lejártát követő napon – jogosult a bankgarancia teljes összegét 
lehívni és abból a Kölcsönvevő által visszapótolni elmulasztott földgáz energiamennyiséggel egyező 
földgáz energiamennyiséget vásárolni.. A bankgarancia összege Szerződésben a Kölcsönvevő és a 
Kedvezményezett által meghatározott összeg. 
 
Ezennel mi, a(z)………………………………. Bank (cím……………….) visszavonhatatlanul és feltétel nélkül 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Megbízó nevében: 
 

- € 
(azaz ………… EURO) 

 
összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk a Kedvezményezett részére, 5 banki 
munkanapon belül az első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltéve, ha a 
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Kölcsönvevő a Szerződésben megszabott földgáz visszapótlási 
(betárolási) kötelezettségeit a Kölcsönvevő érdekkörében felmerült okból nem teljesítette. 
 
A Kedvezményezett igénybejelentését ezen Garancialevélre vonatkozóan, készpénz átutalással 
teljesítjük, a Kedvezményezett által írásban megküldött felszólításnak megfelelően. A 
Kedvezményezett igénybejelentését cégszerűen aláírva a számlavezető bankján keresztül továbbítani 
köteles Bankunkhoz annak igazolásával, hogy az aláírások cégszerűek. A bank telefonon, telefaxon 
érkező fizetési felhívást nem fogad el.  
 
Jelen bankgarancia a Szerződés megkötésétől 2017. május 31-ig hatályos.  
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A jelen bankgaranciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Kölcsönvevő viseli. 
A jelen bankgarancia vagy az abból származó bármely jog kizárólag a Bank előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával engedményezhető. 

Jelen bankgarancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 

 
 
Budapest, 20__ .  
 
 
 
 
Aláírás: ___________________________________________ 

 
Név: ___________________________________________ 

 
Beosztás: ___________________________________________ 

 
Bank ___________________________________________ 

 
 
 

 


