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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
 

Επιστολόχαρτο Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού............. 
 
 
Ημερομηνία: <<ημερομηνία>> 
 

 
Προς 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών  
Κεντρικά Γραφεία 
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 
2000 Στρόβολος 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
(από εδώ και στο εξής καλούμενος «Κ.Ο.Α.Π.») 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 
Εγγυητική Επιστολή για ποσόστωση με Τμηματικά Πιστοποιητικά Αριθμός:  

<<αρ. εγγυητικής>> 

 
ΕΠΕΙΔΗ ο/η «όνομα Εμπορευόμενου», με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας «αριθμός» /με 
Αριθμό Εγγραφής Εταιρείας / Συνεταιρισμού «αριθμός εγγραφής εταιρείας / 
συνεταιρισμού» από «διεύθυνση» / με εγγεγραμμένο γραφείο «διεύθυνση» (από εδώ και 
στο εξής καλούμενος Εμπορευόμενος) έχει υποβάλει αίτηση με ημερομηνία 
<<ημερομηνία>> για την έκδοση από τον Κ.Ο.Α.Π. Τμηματικών Πιστοποιητικών 
Εισαγωγής / Εξαγωγής  (από εδώ και στο εξής καλουμένων «Πιστοποιητικών») που 
αφορούν <<ποσότητα>> <<μονάδα μέτρησης>> <<προϊόν>> με βάση τις πρόνοιες του 
Κανονισμού (ΕΚ/ΕΟΚ) Αρ...../..... του/της Συμβουλίου/Επιτροπής της ........../.........../.......... 
«ημερομηνία», «τίτλος ολογράφως του Κανονισμού» που επιθυμεί να <<εισάξει/εξάξει>> ο 
Εμπορευόμενος από/σε τρίτες χώρες σε <<αριθμητικό ποσό σε ευρώ» («ποσό 
ολογράφως σε ευρώ>>) ανά <<μονάδα μέτρησης>>, δηλαδή €............................. (<<ποσό 
ολογράφως σε ευρώ>>) (<<ποσό σε ευρώ αριθμητικώς>> Χ «ποσότητα») 
 
KΑΙ 
 
ΕΠΕΙΔΗ η τελική ποσότητα που έχει εγκριθεί για <<Εισαγωγή/ Εξαγωγή>> από τον 
Κ.Ο.Α.Π. ανέρχεται σε <<ποσότητα>> <<μονάδα μέτρησης>>, δηλαδή €………………… 
<<ποσό>> (<<ποσό ολογράφως σε ευρώ >>) (<<ποσό σε ευρώ αριθμητικώς>> Χ <<ποσότητα>>) 
 
ΚΑΙ 
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ΕΠΕΙΔΗ η τελική ποσότητα θα <<εισαχθεί /εξαχθεί>> τμηματικά από τον Εμπορευόμενο  
με την έκδοση Πιστοποιητικών  
 
ΚΑΙ  
 
ΕΠΕΙΔΗ ο/οι σχετικός/οί κοινοτικός/οί Κανονισμός/οί που θέσπισαν το Πιστοποιητικό 
προβλέπουν ότι η έκδοση αυτού υπόκειται στη σύσταση εγγυητικής επιστολής  η 
οποία εγγυάται την πιστή εκτέλεση της υποχρέωσης «εισαγωγής / εξαγωγής» κατά τη 
διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, των όρων και των λοιπών προνοιών αυτού, 
 
Εμείς <<όνομα χρηματοπιστωτικού οργανισμού>> με εγγεγραμμένο γραφείο στη 
<<διεύθυνση>>, με την παρούσα εγγυόμαστε για αόριστο χρονικό διάστημα 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα τον Εμπορευόμενο για το ποσό των <<αριθμητικό ποσό 
σε ευρώ>> (<<ποσό ολογράφως σε ευρώ>>) ότι θα εκπληρώσει πιστά τις πρόνοιες, τους 
όρους και τις υποχρεώσεις του Πιστοποιητικού και ανέκκλητα αναλαμβάνουμε και 
δεσμευόμαστε να πληρώσουμε σε εσάς οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς 
μέχρι ποσού <<αριθμητικό ποσό σε ευρώ>> (<<ποσό ολογράφως σε ευρώ>>), χωρίς 
οποιαδήποτε αναφορά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από τον 
Εμπορευόμενο, αμέσως σε πρώτη γραπτή απαίτηση σας και εν πάσει περιπτώσει το 
αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών και η οποία γραπτή απαίτηση σας θα δηλώνει 
ότι ο Εμπορευόμενος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει 
εκπληρώσει τις πρόνοιες ή τους όρους ή τις υποχρεώσεις του Πιστοποιητικού και/ή 
έχει παραβιάσει οποιαδήποτε πρόνοια ή όρο ή υποχρέωση του Πιστοποιητικού και 
ότι απαιτείται πληρωμή με βάση την παρούσα Εγγυητική. 
 

Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα 
μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα  απαιτούνται από εσάς με βάση την παρούσα 
εγγυητική και η ευθύνη μας έναντι  εκάστης υποβληθείσας γραπτής δήλωσης  θα 
μειώνεται το ίδιο ανάλογα. 

 
Η Εγγυητική αυτή τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της παρούσας και για όλη την 
προαναφερθείσα ποσότητα, δηλαδή <<ποσότητα>> <<μονάδα μέτρησης>> <<προϊόν>>. 
 
Η παρούσα Εγγυητική θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς με έγγραφη 
δήλωσή σας για την απαλλαγή μας. Η παρούσα Εγγυητική εκδίδεται σε 
αντικατάσταση της Εγγυητικής με αριθμό <<αριθμός εγγυητικής>> ημερομηνίας 
<<ημερομηνία>> που έχει εκδοθεί από εμάς προς όφελος σας και ως εκ τούτου η 
Εγγυητική ημερομηνίας <<ημερομηνία>> ακυρώνεται. 
 
 
Διατελούμε 
 
Όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
Υπογραφές και σφραγίδα 
Ημερομηνία: 
 
(Επικολλήστε εδώ χαρτόσημα) 


