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F/COM/TF/67/03 

Către OTP Bank S.A.  
(în continuare „Bancă”) 

CERERE PRIVIND EMITEREA GARANŢIEI BANCARE 
(în continuare „CERERE”) 

I. Informaţii referitoare la Ordonatorul Garanţiei Bancare: 

Denumirea clientului  

Adresa juridică  IDNO:  

Noi, în calitate de Ordonator, prin prezenta solicităm să acționați în calitate de Garant și să emiteţi, în numele şi din contul nostru, o garanţie 
bancară (în continuare ”Garanție”) conform următoarelor condiţii: 

II. Informații referitoare la Garanţie: 

III. Sursa de asigurare a obligaţiilor aferente Garanţiei:  

  gajul asupra mijloacele băneşti proprii conform pct.IV de mai jos. 

 facilităţile de credit aprobate conform contractului de credit nr. _____________________ din ______________ (în continuare „Contract de credit”). 

  alta  
IV. Cerere de deschidere a contului (dacă nu există unul) și constituire a depozitului garanție: 

Prin prezenta cerere, împuternicesc banca de a deschide contul de depozit 
garanție și/sau a transfera din contul curent nr. _____________________, 
depozitul garanție, în următoarele condiții: 

Termenul: ☐ la vedere / ☒ până la12 luni / ☐ până la 60 luni / ☐ >60 luni, 

Valoarea:  ☒ în suma și valuta Garanției solicitate indicată la pct.II. / 

    ☐ în sumă de ______________ valuta ☐MDL / ☐ EUR / ☐ USD 

Tipul Dobânzii:  ☒Fixă / ☐ Flotantă, Rata 0% anual 
Operațiunile permise: 
- Se admit  depuneri suplimentare, pentru asigurarea angajamentelor emise de Bancă, 
-  Nu se admit retrageri. 

Mențiunea Băncii privind numărul contului de depozit garanție 
constituit5:  

 

Prin semnarea prezentei CERERI confirmăm că am citit, înţeles și acceptat în întregime conţinutul prezentei CERERI şi a ”Condițiilor Generale 
aferente Emiterii Garanţiilor Bancare și Acreditivelor de către OTP Bank S.A. la cererea clienților”, publicate pe site-ul www.otpbank.md, care 
reprezintă parte integrantă a prezentei CERERI. 

 Semnături autorizate ale Ordonatorului6: 

 

Administrator    
            (Numele Prenumele, Semnătura)  L. Ş.(după caz) 

Data:   

                                                 
1 De participare la licitaţie, de bună plată, de bună execuţie, de returnarea avansului, de plată a obligaţiilor vamale, etc. 
2 În cazul GB care asigură obligațiile Clientului prevăzute de legislația RM în vigoare se va indica denumirea și nr. documentului legislativ. 
3 În acest caz se anexează la cerere cu mențiunea în antet „Model de garanție bancară aferent cererii privind emiterea garanţiei bancare din  …..”, semnată de Ordonator. 
4 Fotocopia facturii, fotocopia documentului de transport, etc.; adăugaţi necesarul sau lăsaţi necompletat. 
5 Poate fi adăugat ulterior, prin inserarea unui comentariu în cazul documentului electronic. 
6 În cazul semnăturii electronice, prezentul document electronic va fi acceptat de Bancă doar dacă, în urma verificării prin intermediul platformei electronice https://msign.gov.md/, 
se va confirma autenticitatea și integritatea semnăturii electronice aplicate. 

Tipul Garanției1  Valabilă până la data de (inclusiv): 

Suma/Valuta în cifre: în litere: 

Beneficiar (denumire şi adresă) 
  
  

În  scopul executării obligațiilor aferente2:  ___________________________________________________________________________________ 
(Contract/  invoice/  licitație/ anunț de participare, nr..... data...) 

Link MTender: (obligatoriu pentru Garanții de ofertă pentru achiziții publice): 
 

Data licitației: 
 

Valabilitatea ofertei:__ zile 

Marfa livrată/servicii acordate/ 
denumirea licitației 

 

Modelul Garanției          Modelul standard al Băncii        Modelul atașat3 

Documentele care trebuie să însoțească cererea de plată4 Se completează după caz  

Modalitatea 
de eliberare 

     Electronic 
      Transmisă la adresa de E-mail:  
 

  Prin OTP Internet și Mobile Banking 
 

  Suport hârtie 

    SWIFT 
Banca beneficiarului 
(Denumire, țară) 

 SWIFT: 

 
Comisioanele băncii beneficiarului  vor fi suportate de      
     Ordonator            Beneficiar 

Comisioanele băncii  avizatoare vor fi suportate de  
         Ordonator            Beneficiar 

Legea aplicabilă 
      Legislatia  Republicii Moldova  
      URDG - 758  (se bifează numai dacă este prevăzut de modelul garanţiei aplicarea acestor reguli) 

Comisioanele Băncii  
Conform Tarifelor Băncii în vigoare 
 

Mențiunile Băncii:  
Confirmarea primirii cererii şi verificării semnăturilor 
 
Numele Prenumele,  
Funcția 
 
Semnătura __________________ 
Data 
 


