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VZOREC 
BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Naziv izdajatelja:       
 
Kraj in datum:        
 
Bančna garancija št.:       
 
 
Upravičenec :       /vpisati naročnika naročila/ 
 
Naslov :       
 
V skladu s pogodbo      /naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,.../, sklenjeno med/polno ime in naslov 
upravičenca/, in      /naziv izvajalca/ za izvedbo      /predmet pogodbe/ v vrednosti     , je izvajalec dolžan 
predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na vaš prvi 
poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim 
ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine  

 
      EUR. 

 
Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv 
plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da 
izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili 
zgoraj navedene pogodbe. 
 
Zahteva za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. Zahtevek naročnika za unovčenje garancije 

2. Original garancije št.       
 
Garancijo lahko uveljavlja le naročnik ali njegov pravni naslednik. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja do vključno      . 
 
 Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni 
rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti svojih obveznosti, se lahko naročnik oziroma 
prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.  
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v      /vpisati kraj/ po slovenskem pravu. 
 
 
 

            Izdajatelj   
                      /žig in podpis/ 
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