
                                                                                            

 
 

 
 

Cerere pentru emiterea unei scrisori de garantie bancara 
 
 
 
Catre ProCredit Bank Romania: 
Sucursala: 
 
Client ordonator (denumire, adresa, date de identificare): 
 
Telefon / Fax:  
 
 
Va rog sa emiteti o scrisoare de garantie bancara, conform detaliilor transmise prin 
intermediul aplicatiei ProB@nking Plus. 
 
 
Conditii generale emitere Scrisori de Garantie bancara: 
 
1.  Comisioane / Costuri bancare 
1.1.  Comisionul de emitere a scrisorii de garantie precum şi toate celelalte cheltuieli 

aferente sunt scadente şi plătibile trimestrial, până la stingerea corespunzătoare a 
garanţiei/obligaţiunii. 

1.2.  ProCredit Bank S.A. este autorizată să debiteze imediat orice cont al Clientului, în 
numele acestuia, cu echivalentul comisionului şi a tuturor celorlalte costuri bancare, 
în momentul in care acestea devin scadente şi plătibile, inclusiv, dar fără a se limita la 
costurile băncii corespondente, în cazul în care beneficiarul refuză să le plătească. 

2.  Garantii/despagubiri 
2.1.  Clientul este de acord să acorde ProCredit Bank S.A.garantii/despagubiri, precum şi 

să considere că ProCredit Bank S.A. este asigurată împotriva oricăror obligaţii 
financiare şi despăgubiri şi a oricăror revendicări, cereri, răspunderi, costuri, taxe şi 
cheltuieli, reale sau posibile, care ar putea fi imputate sau înaintate împotriva 
ProCredit Bank S.A. indiferent de moment, sau pe care ProCredit Bank S.A le-ar 
putea suporta, ca provenind din, sau având legătură cu garanţia/angajamentului sus-
menţionat(a), indiferent dacă e originală, substituită, modificată, extinsă, sau de alt 
gen, precum şi împotriva tuturor costurilor, daunelor şi cheltuielilor de orice fel, din 
partea oricui, care ar putea fi impuse ca o consecinţă a emisiunii garanţiei / 
angajamentului  sus-menţionat(a), sau aplicate în baza acesteia, sau provenind în 
orice fel din aceasta, sau în legătură cu aceasta. 

2.2. ProCredit Bank S.A. poate achita imediat, fără acordul Clientului, orice sume 
revendicate în baza garanţiei / angajamentului sus-menţionat(a), sau în legatura cu 
aceasta, la momentul primei solicitări a Beneficiarului scrisorii de garantie, indiferent 
de cuantumul si/sau corectitudinea sumei cerute , sau dacă respectiva sumă este sau 
a fost scadentă, şi deşi Clientul isi rezerva dreptul de a contesta valabilitatea unei 
astfel de cereri din parte Beneficiarului, va achita, la cerere, către ProCredit Bank 
S.A. toate sumele astfel plătite de aceasta, conform prevederilor de mai sus; 

2.3. ProCredit Bank S.A. are dreptul de a recupera de la Client toate sumele plătite de 
ProCredit Bank S.A., în baza prezentei imputerniciri şi in legatura cu respectiv 
instrument de garantie, inclusiv dobânda calculată la rata prevalentă, aplicabilă 
conturilor descoperite neautorizat, împreună cu cheltuielile suportate de ProCredit 
Bank România S.A in legătură cu emiterea respectivei garanţii / angajament, prin 
alimentarea oricărui cont deschis pe numele meu / nostru, sau prin orice garanţie 
separată adusă în numele meu / nostru, sau în orice alt fel;  

2.4. Orice sume datorate de Client către ProCredit Bank S.A. în baza prezentei, vor fi 
considerate de drept scadente, dacă nu există vreo eroare demonstrabilă. 



                                                                                            

 
 

 
3. Asumarea şi stingerea angajamentului ProCredit Bank S.A. 
  
3.2. ProCredit Bank S.A. va stinge angajamentul Clientului şi va înceta perceperea 

comisionului trimestrial cuvenit doar într-unul din următoarele cazuri : 
(i) în momentul primirii din partea Clientului a unei a unei cereri de anulare si   la returnarea 

scrisorii de garantie/angajamentului, in original, inclusiv a tuturor modificărilor şi 
anexelor acesteia,daca scrisoarea de garantie astfel returnata nu este supusa 
Regulilor Uniforme pentru Garantii la Cerere (Publicatia 758 emisa de ICC Paris) sau  

(ii) după ce Banca  a fost eliberata în mod corespunzător şi necondiţionat de către 
Beneficiarul scrisorii de garantie, de obligaţiile sale, asumate în baza respectivei 
garanţii/obligaţiuni, la care se adauga declaraţia Clientului prin care Banca este 
absolvită de orice revendicări viitoare care ar putea rezulta din faptul că originalul 
garanţiei / obligaţiunii nu a fost returnat la Bancă. 

3.3. In cazul în care scrisoarea de garanţie expiră, garantia constituita la dispozitia 
ProCredit Bank S.A. va fi eliberata in termen de 2 (două) zile lucratoare  de la data 
expirării valabilitatii scrisorii de garanţie. 

4. Prevederi suplimentare 
4.1. ProCredit Bank S.A. este autorizată de catre Client, dacă este cazul, să emită o 

contragaranţie în favoarea unei alte bănci, având forma şi conţinutul conforme cu 
cerinţele respectivei banci, iar prin prezenta Clientul isi exprima acordul cu faptul că 
angajamentul acestuia va fi stins de ProCredit Bank S.A. doar după ce aceasta din 
urmă a fost eliberata irevocabil şi necondiţionat de angajamentul său, asumat în baza 
respectivei contragaranţii. Dacă nu se stabileşte altfel, ProCredit Bank S.A. isi 
rezerva dreptul de a alege băncile corespondente, dupa propriile criterii de selectie. 

4.2. Clientul se obliga să prezinte ProCredit Bank S.A., in vederea emiterii unei 
garantii/obligatii, toate documentele solicitate de aceasta, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare privind regimul valutar, inclusiv, însă fără a se limita la reglementările in 
domeniu ale Băncii Naţionale a României. 
Clientul cunoaste cuprinsul Listei Activitatilor Excluse privind Mediul Inconjurator 
aprobata de Banca si declara ca activitatea sa nu se incadreaza in situatiile cuprinse 
in Lista mentionata 

4.3. Prezenta cerere va fi considerată, împreună cu Termenii şi Condiţiile Generale de 
acordare a scrisorilor de garantie bancara, ale ProCredit Bank S.A., parte integrantă 
a angajamentului asumat de catre Client. 

4.4      In cazul in care cererea de emitere SGB este comunicata ProCredit Bank S.A prin 
intermediul aplicatiei ProB@nking Plus,garanta cu cash collateral, Clientul isi exprima 
acordul ca ProCredit Bank S.A: 

                (i) sa deschida un cont de plata asupra caruia se va constitui ipoteca mobiliara 
(cash collateral); 

                (ii) sa debiteze orice cont al clientului si sa crediteze contul asupra caruia se va 
connstitui garantia cu suma reprezentand valoarea SGB-ului 

4.5         Clientul intelege si accepta ca, pana la semnarea contractului de ipoteca asupra 
contului de garantie, regimul juridic al contului va fi unul fara afectatiune speciala, fara 
a ne limita la urmatoarele operatiuni: 

                (i), sumele aflate in cont vor avea un regim comun in caz de poprire; 
                (ii) ProCredit Bank S.A va putea executa intrumentele de debit primite la plata 
                (iii) alte situatii prevazute de lege sau rezultate din relatia contractuala dintre 

ProCredit Bank S.A si Client  
                                                                                                                                                                                                         

Semnatura Client 


