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GIẤY BẢO LÃNH


Giấy bảo lãnh này (“Giấy bảo lãnh") được lập và có hiệu lực [NGÀY],


GIỮA:	[TÊN NGƯỜI CHO VAY] (“Người cho vay”), một công ty được tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH THÀNH], với trụ sở chính tại:



VÀ:	[TÊN NGƯỜI BẢO LÃNH] (“Người bảo lãnh”) một công ty được tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH THÀNH], với trụ sở chính tại:




ĐỂ ĐÁP TRẢ LẠI THIỆN Ý, Và nhằm khuyến khích Người cho vay, tùy từng thời điểm mở rộng tín dụng cho Khách hàng, theo đây Người bảo lãnh nhất trí bảo đảm với Người cho vay rằng tất cả các khoản tiền đã và sẽ đến hạn phải trả mà Khách hàng nợ của Người cho vay sẽ được thanh toán một cách nhanh chóng, đúng hạn và đầy đủ.


ĐIỀU KHOẢN

	Cho đến khi chấm dứt, giấy bảo lãnh này không giới hạn về số lượng hoặc thời gian và vẫn có hiệu lực đầy đủ, mặc dù có bất kỳ sự gia hạn, thỏa hiệp, điều chỉnh, trì hoãn, miễn trừ, tha miễn hoặc giải phóng bất kỳ bên người nợ hoặc Người bảo lãnh, hoặc tha miễn toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ khoản bảo đảm nào cho khoản vay, thỏa hiệp hoặc điều chỉnh nói trên, và thêm vào đó, Người bảo lãnh sẽ khước từ mọi thông báo.

	Các nghĩa vụ của Người bảo lãnh sẽ do Người cho vay lựa chọn là quan trọng nhất và không nhất thiết phải là thứ yếu và người cho vay sẽ không bắt buộc phải chấm dứt các biện pháp khắc phục của họ đối với Khách hàng trước khi thực hiện các quyền của họ theo giấy bảo lãnh này đối với Người bảo lãnh.


	Giấy bảo lãnh này là vô điều kiện và tuyệt đối và Người bảo lãnh từ bỏ các quyền thế chấp và khấu trừ cho đến khi tất cả các khoản tiền theo giấy bảo lãnh này đã được thanh toán đầy đủ.


	Người bảo lãnh sẽ từ bỏ tất cả các trách nhiệm của người đứng ra bảo lãnh về bản chất, nói chung. Trong trường hợp các khoản thanh toán đến hạn theo giấy bảo lãnh này không được thanh toán đúng hạn theo yêu cầu, Người bảo lãnh phải thanh toán tất cả các chi phí hợp lý và phí luật sư cần thiết để thu hồi và thực hiện giấy bảo lãnh này.


	Nếu có từ hai người bảo lãnh trở lên tham gia giấy bão lãnh này, thì các nghĩa vụ này sẽ là nghĩa vụ chung và riêng và ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, người kế nhiệm, người được nhượng quyền và đại diện cá nhân của họ.


	Giấy bảo lãnh có thể bị chấm dứt bởi bất kỳ người bảo lãnh nào trong vòng [SỐ] ngày bằng văn bản thông báo về việc chấm dứt, gửi thư có xác nhận qua đường bưu điện, yêu cầu báo nhận cho Người cho vay. Việc chấm dứt như vậy chỉ kéo dài đối với tín dụng được gia hạn quá [SỐ] ngày và không đối với tín dụng đã được gia hạn trước đó, hoặc hàng hóa quá cảnh mà Khách hàng nhận được quá ngày đó, hoặc các đơn đặt hàng đặc biệt được đặt trước ngày đó bất kể ngày giao hàng. Việc người bảo lãnh chấm dứt giấy bảo lãnh này sẽ không ảnh hưởng đến sự bảo lãnh liên tục của bất kỳ người bảo lãnh còn lại.


	Mỗi Người bảo lãnh bảo đảm và tuyên bố rằng họ đầy đủ thẩm quyền để tham gia giấy bảo lãnh này.


Giấy bảo lãnh này có giá trị ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các bên, người kế nhiệm, người được nhượng quyền và đại diện cá nhân của họ.

Giấy bảo lãnh này được hiểu và thi hành theo luật pháp của Bang/Tỉnh thành của [BANG/TỈNH THÀNH]


ĐỂ LÀM BẰNG, Người bảo lãnh đã thực hiện Giấy bảo lãnh này và chuyển giao cho Người cho vay vào ngày và năm được viết dưới đây.


NGƯỜI CHO VAY					NGƯỜI BẢO LÃNH



													
Chữ ký người được ủy quyền	Chữ ký người được ủy quyền

													
Tên viết hoa và chức danh	Tên viết hoa và chức danh


GIẤY CÔNG NHẬN


Tại thành phố [THÀNH PHỐ], Bang/Tỉnh thành [BANG/TỈNH THÀNH]

Vào [NGÀY] trước sự có mặt của tôi, [TÊN], [TÊN CỦA BÊN THỨ NHẤT] đích thân có mặt, theo sự hiểu biết của tôi (hoặc đã được chứng minh cho tôi dựa trên bằng chứng thỏa đáng) là (những) người có tên được đăng ký trong văn kiện và thừa nhận với tôi rằng họ đã dùng quyền hạn hợp pháp của họ để thực hiện văn hiện, và rằng với chứ kỹ của họ trên văn kiện, (những) người hoặc thực thể mà (những) người này đại diện cho, đã thực hiện văn kiện này. 

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, tôi ký tên và đóng dấu dưới đây.

____________________________
Chữ ký

Đương đơn ____Biết ____Không biết

ID____________________



(Đóng dấu)



