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Garantiens hæftelsesform
Kontragarantier er altid på anfordring
Forklaring til punkterne "anfordring (on first demand)" og "betinget garanti"
Ved anfordringsgarantier forfalder garantibeløbet ved første påkrav fra den garantibegunstigede (beneficianten)
Ved betingede garantier forfalder garantibeløbet, når der foreligger
- enten samtykke fra garantirekvirenten (ordregiver)
- eller retsafgørelse, der er bindende for Jyske Bank 
-
-
Kontragarantier er gældende indtil Jyske Bank frigiver garantiforpligtelsen.
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