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PRILOGA II. Bančna garancija 
A. Jamstvo za prednostni dostop 
 
Vrnite na naslednji naslov: … 
 
[__________](3), podjetje, ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](4), ki ima registrirani 
sedež na naslovu [__________], ki ga predstavlja [__________](5) (porok), se s tem dokumentom 
nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo po naročilu in v imenu [__________](6), podjetja, ki je 
ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](7) (registracijska številka [__________]) 
(ustanovnik) podjetju TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA, ki je družba z omejeno odgovornostjo in 
kapitalom ………………….€, Via………………………, n………, PIVA ………, (koristniku), ne glede na 
veljavnost pravnih učinkov Izjave o sprejemu, ki jo je podpisal ustanovnik (pogodbe), na prvo zahtevo 
skladno z v nadaljevanju določenimi pogoji in brez oporekanj ter izjem skladno s pogodbo plačalo 
katerokoli vsoto do skupne vsote:   
[__________](8),  
vključno z obrestmi, stroški in naknadnimi pribitki (zajamčeno vsoto) v primeru, da ustanovnik ne izpolnjuje 
vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika za izvajanje avkcij. 
 
Spreminjanje ali prenehanje dejanskih ali pravnih odnosov ali povezav, ki na današnji dan obstajajo med 
porokom in ustanovnikom, nas ne razvezuje naših obveznosti, ki izhajajo iz tega jamstva.  
 
Vsa določila tega posla ostanejo v celoti v veljavi ne glede na spremembe v finančnem ali pravnem statusu 
ustanovnika. 
 
To jamstvo velja od datuma tega dokumenta do vključno ……….(9) (datum izteka veljavnosti). 
 
Zahtevo za plačilo je treba poslati poroku s priporočeno pošto s povratnico (pismo o uveljavitvi jamstva). 
Porok mora to pismo prejeti najkasneje na datum izteka veljavnosti.  
To jamstvo postane nično na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bila na ta datum tudi 
vrnjena. 
Poroka je mogoče obveznosti tega jamstva pred datumom izteka veljavnosti razvezati samo s pisnim 
privoljenjem koristnika. 
Vsa plačila morajo biti opravljena najkasneje 10 delovnih dni po sprejemu pisma o uveljavitvi jamstva in z 
enako kreditno vrednostjo. Porok bo plačilo izvršil skladno z navodili iz pisma o uveljavitvi jamstva. 

                                                 
(3) Ime podjetja za bančno ustanovo, ki izdaja bančno garancijo. 
(4) Država zadevne zakonodaje. 
(5) Ime pooblaščenega predstavnika. 
(6) Ime podjetja izvajalca avkcije. 
(7) Država zadevne zakonodaje.  
(8) Vsota bančnega jamstva.  
(9) Datum izteka veljavnosti naj bo: 
- 31. marec 2009 za garancijo, ki pokriva 1/6 vseh neplačanih dolgov, ki so nastali z letno avkcijo PTR iz Italije v 

Slovenijo za leto 2008. 
- Zadnji dan tretjega meseca po mesecu mesečne avkcije velja za garancijo, da so pokriti vsi neplačani dolgovi, ki 

izhajajo iz mesečnih avkcij PTR v smeri iz Italije v letu 2008. 
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Porok bo nosil tudi razumne in ustrezno utemeljene stroške, povezane s tem jamstvom. 
 
To jamstvo ureja italijanska zakonodaja. Za interpretacijo in izvrševanje tega dokumenta je pristojno 
…………………... 
 
 
 
 
Napisano v/na ……………….., dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis poroka 




