
BILAG 1D: ANFORDRINGSGARANTI 

 

 

Anfordringsgarantien skal udformes således: 

 

 

 

På foranledning af 

 

 

<Ansøgers navn> 

<Ansøgers adresse>  

<Ansøgers postnummer & by> 

 

”Ansøgeren” 

 

 

erklærer 

 

 

<Pengeinstituttet/forsikringsselskabets navn> 

<Pengeinstituttet/forsikringsselskabets adresse> 

<Pengeinstituttet/forsikringsselskabets postnummer & by> 

 

”Pengeinstituttet”/”Forsikringsselskabet” 

 

 

ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring og uden nogen prøvelse eller øv- 

rig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til 

 
 

Den Danske Stat 

v/Radio- og tv-nævnet 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

 

et beløb et beløb på kr. 1.000.000, skriver en million kroner. 
 

Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for "Ansøgerens" opfyldelse af sine 

forpligtelser over for Den Danske Stat i forbindelse med tilladelse til den 

sjette jordbaserede FM-radiokanal. 

Udbudsvilkårene kan ændres uden at dette påvirker garantiens gyldighed. 

Garantien er gældende fra udstedelsen og udløber den 6. april 2018. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Skabelon til brug for ansøgere ved Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til den sjette jordbaserede 
FM-radiokanal 



2 
 
 
 

Den Danske Stat v/Radio- og tv-nævnet fremsætter eventuel betalings- 

anmodning under denne garanti ved brev til ”pengeinstituttet”/”for-

sikringsselskabet”, og inden 8 dage efter modtagelsen heraf skal det 

udbedte beløb være betalt. Betalingsanmodning kan senest fremsættes 

den 6. april 2018. Er betalingsanmodning ikke fremsat senest den 6. 

april 2018, skal Den Danske Stat tilbagelevere det originale garanti-

dokument til ”pengeinstituttet”/”forsikringsselskabet”. 

 

Såfremt betalingsanmodning ikke efterkommes, uanset grund, er ”penge- 

instituttet”/”forsikringsselskabet” forpligtet til at betale morarenter efter § 

5, stk. 1, i lov om renter ved forsinket betaling mv. fra betalingsanmod- 

ningen til betaling sker. 

 

”Ansøgeren” erklærer ved sin underskrift på denne garanti, at ”Ansøge- 

ren” er uberettiget til at hindre en udbetaling af beløb under garantien, og 

at ”Ansøgeren” ikke vil anvende foreløbige retsmidler, herunder forbud 

eller arrest for at forhindre udbetaling. 

 

Denne garanti er undergivet dansk ret og har aftalt værneting ved 

Københavns Byret. 

 

<Ved udenlandsk pengeinstitut/forsikringsselskab:> Undertegnede 

pengeinstitut/forsikringsselskab erklærer, at en dansk retsafgørelse har 

direkte eksigibel virkning overfor pengeinstituttet/forsikringsselskabet. 

 

 

 
 

<Dato> <Underskrift, pengeinstitut/forsikringsselskab> 

 

 

 

 
 

<Dato> <Underskrift, ansøgeren> 


