
Djurslands Bank 

Att.: Centrale Opgaver 

Torvet 5 

8500 Grenaa 

Følgebrev 

Bestilling af arbejdsgaranti 

Vedlagt: 

 Bestilling af arbejdsgaranti 

 Enterprise kontrakt 

Til orientering: 

 Bestilling sendt på mail d. _______________________ 

HUSK den skal også sendes fysisk, da banken også skal bruge den originale 

underskrift. 



ANMODNING OM ARBEJDSGARANTI Djurslands Bank 
Firmanavn

Adresse 

Postnr. By 

CVR-nr. 

Jeg/vi beder Djurslands Bank om for min/vor regning at udstede følgende garanti: 

Garantimodtager 

Navn

Adresse 

Postnr. By 

Garantioplysninger 

Garantiens størrelse 15 % 10 % Kr. 

Nedskrivning i henhold til AB92/93/18 Ja Nej 

Forventet afleveringsdato Dato: 

Entreprisebeløb uden moms Kr. 

Til sikkerhed for (beskrivelse af entreprisen) 

I henhold til vedlagt entreprisekontrakt af Dato: 

Arbejdsgaranti AB 92  5 års mangelgaranti 

Arbejdsgaranti AB 92  20 års mangelgaranti 

Bygherregaranti AB92  

Arbejdsgaranti ABT 93 5 års mangelgaranti 

Arbejdsgaranti ABT 93  20 års mangelgaranti 

Bygherregaranti ABT 93 

Arbejdsgaranti på specialvilkår

AB 18

ABT 18

AB Forenklet



Garantioplysninger 

Garantien skal være færdig til Dato: 

Evt. tidspunkt: 

hvor den afhentes 

sendes pr. brev til 

garantianmoder  

garantimodtager 

anden: 

Afleveringsprotokol indleveres til Djurslands Bank umiddelbart efter at afleve-

ringsforretningen har fundet sted. 

Provision og gebyrer m.v. skal hæves på konto Reg.nr. Konto nr. 

Nota og kopi af garantien modtages fra banken efter udfærdigelse. 

Udbetaling 
Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 § 6, stk. 7 – 
ABT 93 § 6, stk. 6, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og banken med nøje angivelse af 

arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, 

medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat 
begæring om beslutning specielt med henblik på om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald 
gælder reglerne i AB 92 – ABT 93 § 46. 

Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet 
udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og banken har fået skriftlig meddelelse om beslutningen 
jfr. AB 92 – ABT 93 § 46, stk. 7. 

Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb. 

Generelle vilkår 
Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af 
dennes forpligtelser. 

Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler 
entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. 

Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jfr. AB 92 – ABT 93 § 6, stk. 7, behandles tvister 
mellem banken og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægs-virksomhed, jfr. AB 92 – ABT 93  
§ 45 og § 47.

Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til Djurslands Bank 
umiddelbart efter garantiens ophør. 

Herudover gælder bankens ”Almindelige forretningsbetingelser”. 

Særlige vilkår 

Denunciation af transport 
Garantirekvirenten har til Djurslands Bank ved transport af dags dato overdraget ethvert eventuelt krav 
på tilbagebetaling garantirekvirenten måtte få mod garantimodtager som følge af dennes uberettigede 

brug af nærværende garanti. Ethvert beløb, garantimodtager ved dom eller forlig måtte blive pålagt at 
tilbagebetale garantirekvirenten i den anledning, skal således indbetales til banken, hvis betaling skal 
være frigørende for garantimodtager. 



  

Erklæring regaranti 
Underskrevne garantirekvirent(er) 

- forpligter mig/os til at indbetale på anfordring til banken ethvert beløb, som banken måtte komme 

til at udrede som følge af denne garanti 
- kan ikke over for bankens regreskrav i anledning af betaling under denne garanti fremsætte 

indsigelser eller modkrav af nogen art, som underskrevne måtte have over for garantimodtager 

- forpligter mig/os til at betale bankens højeste udlånsrente af garantibeløbet, som banken måtte 
udrede fra indfrielsestidspunktet til betaling sker til banken 

 

Garantiprovision 
Så længe garantien er i kraft betales en variabel garantiprovision, der beregnes og til-skrives kvartårlig 
forud. 
  

Provision og gebyr betales i henhold til bankens almindelige priser og forretningsbetingelser eller efter 
særskilt aftale. 
 

Øvrige vilkår 
For garantien gælder endvidere følgende: 

1. Banken er berettiget til uden forudgående meddelelse til garantirekvirenten/-erne at modregne 

med ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos garanti-rekvirenten/-erne i ethvert 
tilgodehavende, som garantirekvirenten/-erne måtte have hos banken. 

2. Banken kan når som helst forlange ovenstående garantibeløb deponeret som sikkerhed, selv om 
garantien ikke er gjort gældende over for banken. Til opfyldelse af et sådant krav skal banken 

kunne foretage debitering og modregning som anført overfor i punkt 1. Dette gælder dog ikke i 
forbrugerforhold. 

3. Banken, eller den advokat banken måtte bemyndige hertil, er, så længe garantien er i kraft, 

berettiget til på mine/vore vegne og i mit/vort navn at optræde over for Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed. Banken kan således begære syn- og skøn, jfr. AB 92 – ABT 93 § 
45, sagkyndig beslutning jfr. § 46 samt føre en eventuel voldgiftssag jfr. § 47 på mine/vore 

vegne. 
 
Uigenkaldelig transport 
Til sikkerhed for ethvert tab banken måtte lide som følge af nærværende garantistillelse meddeles banken 

hermed uigenkaldelig transport i ethvert krav underskrevne måtte få mod garantimodtager i anledning af 
dennes brug af garantien. 
 

Erklæring 
Underskrevne garantirekvirent(-er) erklærer samtidig at være bekendt med og være i besiddelse af 
bankens ”Almindelige forretningsbetingelser”. 

Underskrift 
 
Som garantirekvirent: 

 
 

______________ 

 Dato 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Forpligtende underskrift(er) 

Til Djurslands Banks egne notater: 
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