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1. ΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΔΠΙΣΤΟΛΗΣ Α’ ΔΤΟΥΣ 

 

 

…/…/2011 

 

VELISTER LTD 

Λεπθσζία 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αρ……. για €88.002,60 

 

Μεηά από παξάθιεζε θαη δηά ινγαξηαζκό ηεο Εηαηξείαο ……..Ληδ («Αηηεηή») ζε ζρέζε κε ηελ 

Σπκθσλία εκεξ. …/…/2011 κε αληηζπκβαιιόκελν εζάο, αλαιακβάλνπκε λα θξαηνύκε ζηελ 

δηάζεζε θαη γηα ινγαξηαζκό ζαο ην πνζό ησλ €88.002,60 (εβδνκήληα έμε ρηιηάδεο θαη 

πεληαθόζηα είθνζη ηέζζεξα επξώ κόλν) ζαλ εμαζθάιηζε αλαθνξηθά κε νθεηιόκελα πνζά ηα 

νπνία δπλαηό λα θαηαζηνύλ απαηηεηά κε βάζε ηελ κεηαμύ ζαο Σπκθσλία εκεξ. …/…/2011. Τν 

ελ ιόγσ πνζό ζα θαηαβάιιεηαη ζε εζάο ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά θαη άζρεηα από 

νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε από ηνλ Αηηεηή θαηόπηλ γξαπηήο απαίηεζεο ζαο ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη ν Αηηεηήο, δπλάκεη ηεο κεηαμύ ζαο Σπκθσλίαο, νθείιεη ζε εζάο ιεμηπξόζεζκα 

θαη/ή απαηηεηά πνζά θαη δεηάηε πιεξσκή ησλ πνζώλ απηώλ κε βάζε ηελ εγγπεηηθή απηή. Με 

θάζε ηέηνηα θαηαβνιή ησλ απαηηεηώλ πνζώλ, ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ζπλερίδεη λα 

ηζρύεη γηα πνζό ίζν κε ην πνζό πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε από ηηο €88.002,60ηνπ πνζνύ 

πνπ θαηεβιήζε δπλάκεη ηεο παξνύζαο θαη νύησ θαζεμήο. Ννείηαη όηη ε κέγηζηε επζύλε ηεο 

Τξάπεδαο θάησ από ηελ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηνξίδεηαη ζην πνζό ησλ  €88.002,60 

(εβδνκήληα έμε ρηιηάδεο θαη πεληαθόζηα είθνζη ηέζζεξα επξώ κόλν). 

 

Οπνηαδήπνηε απαίηεζε κε βάζε ηελ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί από 

εκάο κέρξη ηηο …/…/2012 (η ημερομηνία ασηή είναι εκείνη ηης ζσμπλήρωζης ηοσ πρώηοσ έηοσς 

ηης Σσμθωνίας). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαιάβνπκε από εζάο νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζαο 

κέρξη ηηο …/…/2012, ε παξνύζα εγγπεηηθή ζα ιήμεη θαη δελ ζα έρεη θακία ηζρύ. 

 

 

Με ππόιεςε 

 

………………………..(όλνκα Τξαπεδηθνύ Οξγαληζκνύ) 
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2. ΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΔΠΙΣΤΟΛΗΣ Β’ ΔΤΟΥΣ 

 

 

…/…/2012 

 

VELISTER LTD 

Λεπθσζία 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αρ……. για €117.336,80 

 

Μεηά από παξάθιεζε θαη δηά ινγαξηαζκό ηεο Εηαηξείαο ……..Ληδ («Αηηεηή») ζε ζρέζε κε ηελ 

Σπκθσλία εκεξ. …/…/2011 κε αληηζπκβαιιόκελν εζάο, αλαιακβάλνπκε λα θξαηνύκε ζηελ 

δηάζεζε θαη γηα ινγαξηαζκό ζαο ην πνζό ησλ €117.336,80 (εθαηό δύν  ρηιηάδεο θαη ηξηάληα δύν 

επξώ κόλν) ζαλ εμαζθάιηζε αλαθνξηθά κε νθεηιόκελα πνζά ηα νπνία δπλαηό λα θαηαζηνύλ 

απαηηεηά κε βάζε ηελ κεηαμύ ζαο Σπκθσλία εκεξ. …/…/2011. Τν ελ ιόγσ πνζό ζα 

θαηαβάιιεηαη ζε εζάο ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαθνξά θαη άζρεηα από νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε 

από ηνλ Αηηεηή θαηόπηλ γξαπηήο απαίηεζεο ζαο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν Αηηεηήο, 

δπλάκεη ηεο κεηαμύ ζαο Σπκθσλίαο, νθείιεη ζε εζάο ιεμηπξόζεζκα θαη/ή απαηηεηά πνζά θαη 

δεηάηε πιεξσκή ησλ πνζώλ απηώλ κε βάζε ηελ εγγπεηηθή απηή. Με θάζε ηέηνηα θαηαβνιή ησλ 

απαηηεηώλ πνζώλ, ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ζπλερίδεη λα ηζρύεη γηα πνζό ίζν κε ην 

πνζό πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε από ηηο €117.336,80 ηνπ πνζνύ πνπ θαηεβιήζε δπλάκεη 

ηεο παξνύζαο θαη νύησ θαζεμήο. Ννείηαη όηη ε κέγηζηε επζύλε ηεο Τξάπεδαο θάησ από ηελ 

παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηνξίδεηαη ζην πνζό ησλ   €117.336,80 (εθαηό δύν  ρηιηάδεο θαη 

ηξηάληα δύν επξώ κόλν). 

 

Οπνηαδήπνηε απαίηεζε κε βάζε ηελ παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί από 

εκάο κέρξη ηηο …/…/2013 (η ημερομηνία ασηή είναι η ημερομηνία ζσμπλήρωζης ηοσ δεύηεροσ 

έηοσς ηης Σσμθωνίας). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαιάβνπκε από εζάο νπνηαδήπνηε απαίηεζε 

ζαο κέρξη ηηο …/…/2013, ε παξνύζα εγγπεηηθή ζα ιήμεη θαη δελ ζα έρεη θακία ηζρύ. 

 

 

Με ππόιεςε 

 

………………………..(όλνκα Τξαπεδηθνύ Οξγαληζκνύ) 

 

 

mailto:info@velister.com.cy
http://www.velister.com.cy/

