
 

Pavyzdinė forma 19/03/2014 

______________________________________________________________ 
(Banko išduodančio mokėjimo garantiją pavadinimas, rekvizitai ir adresas) 

 
Vilniaus komercinio arbitražo teismui 

________________________  Vilnius 
(adresas)     

 

 

BANKO MOKĖJIMO GARANTIJA  
Išdavimo data 20_ m. ________  __d.  Nr.________        

____________________________ 

(miesto pavadinimas) 

          
 Banko klientas__________________ (toliau –Ieškovas) pranešė, kad vyksta arbitražo procesas 

Vilniaus komercinio arbitražo teisme (toliau – VKAT) Nr.________ (toliau – Ginčas). Vadovaujantis 

Arbitražo procedūros reglamento 13 str. 9 d. Ieškovas turi pateikti banko garantiją, užtikrinančią, kad Ieškovas 

sumokės VKAT mokėtiną arbitravimo rinkliavą ir pateikė Bankui prašymą išleisti garantiją, užtikrinant 

arbitravimo rinkliavos dalies, kurios suma yra ___________, sumokėjimą iki pagrindinio posėdžio pradžios. 

_____________ (nurodomas banko pavadinimas, adresas), (toliau – Bankas) šioje banko mokėjimo 

garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti VKAT ne daugiau kaip ______ 

(__________________________) per 7 (septynias) darbo dienas, gavęs raštišką banko mokėjimo garantijos 

sąlygas atitinkantį  VKAT reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas šios banko mokėjimo garantijos numeris ir 

yra patvirtinta, kad Ieškovas arbitražo procese dėl Ginčo nesumokėjo jo mokėtinos visos arbitravimo rinkliavos 

iki pagrindinio Ginčo nagrinėjimo posėdžio pradžios.  

Reikalavimą mokėti Bankui VKAT vadovas pateikia raštu Banko adresu __________ arba pasirašytą 

elektroniniu sertifikuotu parašu Banko elektroninio pašto adresu__________________. Bankas įsipareigoja 

tik VKAT, todėl reikalavimo teisė pagal šią banko mokėjimo garantiją yra neperleistina ir neįkeistina. Bankas 

turi teisę įsitikinti VKAT vadovo parašo autentiškumu pasinaudodamas Juridinių asmenų registro sistema.   

Šioje banko mokėjimo garantijoje  nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo 

VKAT pagal šią banko mokėjimo garantiją. 

Ši banko mokėjimo garantija galioja 1 (vienerius) metus nuo jos išdavimo. 

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią banko mokėjimo garantiją baigia galioti, esant nors vienai iš šių 

sąlygų: 

1. iki paskutinės banko mokėjimo garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas pirmiau nurodytu adresu 

nėra gavęs VKAT raštiško reikalavimo mokėti; 

2. Bankui yra grąžinamas banko mokėjimo garantijos originalas kartu su VKAT prierašu, kad: 

2.1. VKAT atsisako savo teisių pagal šią banko mokėjimo garantiją; arba 

2.2. Ieškovas įvykdė įsipareigojimus, kuriems užtikrinti išduota ši banko mokėjimo garantija. 

3. VKAT raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią banko mokėjimo garantiją. 

Bet kokie VKAT reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti pirmiau nurodytu Banko 

adresu pasibaigus banko mokėjimo garantijos galiojimo laikui. 

Šiai banko mokėjimo garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 

(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No.758) su išimtimis, nustatytomis šioje banko 

mokėjimo garantijoje ir / ar imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose. Šalių ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje. 

 

_____________________ 

(banko pavadinimas) 

 

______________________  ________   _________________ 

              (įgalioto asmens pareigos)   (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

  


