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Udleveringsgaranti/
Skadesløserklæring
Vedr. Remburs nr.
Jyske Bank afdeling
Udleveringsgaranti
Speditør/rederi/etc.
Telefax nr. 
Vedr. sending fra 
Afskibet til 
Ankommet til 
Fragtbrevsnr. 
Bill of Lading nr. 
Air Waybill nr. 
Indhold/Kilo/Antal Colli
Værdi
Vedr. sending til
Afskibet pr. 
Ankommet den
Skadesløserklæring
Jeg/vi anmoder Jyske Bank om at stille garanti over for ovennævnte speditør/rederi/etc. i forbindelse med frigivelse af nævnte sending uden originaldokumenternes tilstedeværelse. 
 
Jeg/vi indestår Jyske Bank for alle følger heraf, og forpligter mig/os til på anfordring at indbetale ethvert beløb, som banken måtte komme til at betale ovennævnte speditør/rederi/etc. i medfør af garantien. 
 
Jeg/vi er indforstået med, at frigivelsen til mig/os indebærer en forhåndsgodkendelse af dokumenterne fra min/vor side, hvilket betyder at dokumenterne SKAL accepteres/betales af mig/os ved fremkomsten, uanset eventuelle fejl og mangler. Jeg/vi er således bekendt med, at frigivelsen indebærer, at banken ikke kontrollerer dokumenterne. 
 
Jeg/vi forpligter mig/os til straks at indlevere originaldokumenterne til Jyske Bank, hvis de skulle komme i min/vor besiddelse, uden at disse er fremsendt af banken. Eventuelt tab, som følge af at en sådan indlevering ikke sker, er tillige omfattet af vores indeståelse/regaranti.
   
Jeg/vi forpligter mig/os til at betale den til enhver tid gældende provision, hvis der gøres krav under garantien.  
Omkostninger
Omkostninger i forbindelse med frigivelsen/garantien bedes hævet på min/vor konto nr.
Underskrift
Sted og dato
Ordregiverens stempel og forpligtende underskrift
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