BANKGARANTI
- ON FIRST DEMAND GARANTI
På vegne av:

[navn på bankens kunde/budgiver i auksjonen]
[adresse]
[postnummer og sted]
[organisasjonsnummer]
heretter Søker

Etter krav fra:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
N-4790 Lillesand
Org.nr. 974 446 871
heretter Nkom

erklærer vi:

[navn på banken/finansieringsinstitusjonen]
[adresse]
[postnummer og sted]
[organisasjonsnummer]
heretter Banken/Finansieringsinstitusjonen

å betale Nkom på første anmodning et beløp oppad begrenset til [beløp angitt med tall og
bokstaver] norske kroner (NOK) for alle betalingsforpliktelser og økonomiske krav Søker pådrar
seg i forbindelse med tildelingen av frekvensressurser i Riksblokk II.
Garantien er en "on first demand"-garanti. Garantien er ugjenkallelig og uavhengig av det
underliggende forhold. Beløpet utbetales uten å ta hensyn til eventuelle innsigelser fra Søker.
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Postadresse:
Postboks 93
4791 LILLESAND

Tel: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
firmapost@nkom.no

NO 974 446 871
www.nkom.no

Banken/Finansieringsinstitusjonen vil utbetale beløpet til Nkom uten noen form for innsigelser
eller undersøkelser.
Garantien er gyldig til og med 1. juni 2021.
Banken/Finansieringsinstitusjonen skal utbetale kravet umiddelbart og senest innen 8 - åtte dager etter mottak av skriftlig påkrav fra Nkom. Dersom betalingen ikke foretas innen fristen
skal Banken/Finansieringsinstitusjonen betale forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, fra og med dato for påkrav
frem til betaling finner sted.
Denne garantien er underlagt norsk rett og jurisdiksjonen til norske domstoler, og vernetinget er
Oslo tingrett.
Banken/Finansieringsinstitusjonen erklærer at en norsk rettsavgjørelse er direkte
tvangsgrunnlag overfor Banken/Finansieringsinstitusjonen.

Dato:
Banken/Finansieringsinstitusjonen:
Signatur av person(er) som har fullmakt til å signere for banken/finansieringsinstitusjonen (med
fullt navn og tittel):

Sted/dato: ________________________

Sted/dato: ________________________

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Gjenta med blokkbokstaver navn på de som har signert:
_________________________________

_________________________________

Fullmakt som angir hvem som har fullmakt til å signere for
banken/finansieringsinstitusjonen vedlegges denne garantien.
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