
 

 

Τραπεζική Εγγύηση 

 

Τύπος ανέκκλητης  εγγύησης  από εμπορική τράπεζα που διεξάγει  τραπεζικές εργασίες 

στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από συνεργατικό ίδρυμα,  

για κάλυψη των παικτών που έχουν συμμετάσχει σε στοίχημα  και έχουν κερδίσει ή υπό 

τύπου φόρου ή / και εισφοράς που αντιστοιχεί στα στοιχήματα που αυτός θα αποδέχεται. 

 

Ποσό: ………………….. Ημερομηνία λήξης : ………………….. Αρ. ……………. 

Αιτητής : ……………………………………………………………………………….. 

 

Δικαιούχος :  Πρόεδρος  Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 

                      Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 

 

Εκ μέρους  του  πελάτη μας ……………………………………………………….. 

έχουμε δεσμεύσει στη διάθεσή σας το πιο πάνω ποσό, ως εγγύηση για την καταβολή                  

οποιουδήποτε ποσού το οποίο ο πελάτης μας, ως Αποδέκτης στοιχημάτων Κλάσης A, έχει 

την υποχρέωση να καταβάλει προς οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμμετείχε σε 

στοίχημα και έχει κερδίσει ή υπό τύπου φόρου ή / και εισφοράς που αντιστοιχεί στα 

στοιχήματα που αυτός θα αποδέχεται, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της σχετικής 

άδειας.  

 

1.Αναλαμβάνουμε να πληρώσουμε το πιο πάνω ποσό χωρίς αναφορά στον πελάτη μας και 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του, αμέσως με τη λήψη γραπτής 

απαίτησής σας, στην οποία πρέπει να αναφέρετε ότι ο πελάτης  μας δεν έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του, και ότι ζητάτε πληρωμή σύμφωνα με την εγγύηση αυτή. 

 

2.Η εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται ανωτέρω 

συμπεριλαμβανομένης και, μέχρι την ημερομηνία αυτή, (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 

τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης, ημέρας που 

δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτηση σας. Μετά 

την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει 

ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική  Επιστολή θα θεωρείται 

άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. 

 

3.Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 

Δικαστηρίων.  

 

Η παρούσα  εγγύηση είναι ανέκκλητη και θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έξι μήνες μετά 

τη λήξη της άδειας Αποδέκτη στοιχημάτων Κλάσης A του πελάτη μας. 

 

Διατελούμε, 

 

 

 

 



 

 

 

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

(υπογραφή και σφραγίδα) 

 

{   Επικολλήστε εδώ   }   

         Χαρτόσημα 

 

 

Ημερομηνία :…………………………… 

 

 

[ Σημειώσεις προς την προσφέρουσα και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα: 

 

1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ ή νομικών προσώπων, στην επιστολή 

Τραπεζικής Εγγύησης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η προαναφερόμενη 

εγγύηση καλύπτει αλληλέγγυα όλα τα μέρη της κοινοπραξίας. 

 

2. Η παρούσα εγγυητική θα καλύπτει τις υποχρεώσεις που τυχόν θα προκύψουν από 

τις ισχύουσες εγγυητικές για τις προηγούμενες εταιρίες.]  

 

 

 


