УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМЛИВОСТ НА
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА

CONDITIONS FOR ELIGIBILITY OF
BANK GUARANTEES
INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE

Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ) Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX) EAD would
ЕАД приема обезпечение под формата на be accepte as a collateral only the bank guarantees if they
банкова гаранция, отговаряща на настоящите meet the following conditions for eligibility.
условия за приемливост.
1. Банковата гаранция трябва да бъде издадена 1. The Bank guarantee should be issued in strict
при стриктно спазване на обявения на
conformation with the template provided by IBEX on
уебсайта на БНЕБ образец на текст в
its website in BGN/EUR.
лева/евро.
2. Банкова гаранция, издадена по електронен
път следва да бъде предоставена от банката
издател
чрез
посредничеството
на
централата на УниКредит Булбанк АД, гр.
София, площад "Света Неделя" 7, BIC (SWIFT):
UNCR BGSF.

2. A bank guarantee issued electronically should be
provided by the issuing bank through the mediation of
the headquarters of UniCredit Bulbank AD, Sofia, 7
Sveta Nedelya Square, BIC (SWIFT): UNCR BGSF.

3. Банкова гаранция, издадена на хартиен
носител, следва да бъде предоставена от
търговския
участник
на
адреса
за
кореспонденция на БНЕБ ЕАД.

3. A bank guarantee issued on paper should be provided
directly to IBEX at its correspondence address by the
market participant.

4. Търговските участници се задължават да
заплатят всички разходи по предоставянето
на банкова гаранция, както в банката
издател, така и в банката на бенефициента,
включително (но не само) таксите и
комисионните за авизиране на банкови
гаранции при предоставянето им чрез
посредничеството на обслужващата/ите
банка/и. Банката, издател на банковата
гаранция, следва изрично да посочи към
авизиращата банка на бенефициента, че
комисионните за авизиране са за сметка на
наредителя и са по договаряне.

4. The market participants shall be obliged to pay all
expenses due for the issuance of the bank guarantees
to the issuing bank as well as to the bank of the
beneficiary, including (but not limited to) fees and
commissions for advising of bank guarantees when
they are provided through the mediation of a servicing
bank or banks. The issuing bank should explicitly
indicate to the advising bank of the beneficiary that the
commissions for advising of the bank guarantee are at
the expense of the ordering party and are negotiable.

5. Банкова гаранция, предоставена на хартиен
носител, се потвърждава по отношение на
нейната автентичност с банката издател, чрез
посредничеството
на
централата
на
обслужващата банка , след което посочената
в нея стойност се приема като част от
наличното обезпечение.

5. The bank guarantee issued on paper shall be advised
with regard to its authenticity by the issuing bank
through the mediation of the headquarters of the
servicing bank of IBEX and after the confirmation the
value indicated in the bank guarantee is accepted as a
part of the available collateral of the market
participant.

6. БНЕБ ЕАД приема единствено банкови
гаранции, издадени от финансово стабилни
банки с висок рейтинг и има право да откаже

6. IBEX EAD shall only accept bank guarantees issued by
banks that are financially stable and with a high rating
and has the right to refuse a bank guarantee issued by
a bank with low and/or reduced rating, profitability or
capital adequacy.

банкова гаранция издадена от банка с
нисък/и
и/или
понижен/и
рейтинг,
рентабилност или капиталова адекватност.
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