Tomášikova 48, 832 37 Bratislava , Slovenská republika
SWIFT:GIBASKBXXXX, tlx.92352 slsp sk
Príkaz na otvorenie dokumentárneho akreditívu
Žiadame o otvorenie dokumentárneho akreditívu pod¾a nasledovných inštrukcií:
50: Príkazca (Žiadate¾)
Obchodné meno/meno a priezvisko
Sídlo spoloènosti/trvalé bydlisko
IÈO/rodné èíslo
Èíslo bežného úètu
Kontaktná osoba
Telefón / Fax
32: Hodnota akreditívu: slovom
sumu nie je možné prekroèi•

klienta

+/- %

59: Príjemca (Oprávnený)
Obchodné meno, sídlo a IÈO oprávneného
57: Banka Príjemcu:
40A: Akreditív je
neodvolate¾ný neodvolate¾ný prevodite¾ný
31D: Akreditív je platný
Dátum Miesto
41: Akreditív je splatný /použite¾ný v
Slovenskej sporite¾ni, a.s. príjemcovej banke

v ¾ubovolnej banke/sprostredkujúcej banke

oproti
platbe ihneï akceptácii zmenky zmiešanej platbe
odloženej platbe
dní/mesiacov po dátume
49: Akreditív má by• príjemcovou bankou
potvrdený nepotvrdený /avizovaný
Odoslanie tovaru z 44A:
do 44B:
44C: Najneskorší dátum odoslania tovaru:
Dopravná parita (INCOTERMS 2000):
CFR CIF
CIP CPT DAF DEQ
FCA FOB Dohodnuté miesto

DES

DDP

DDU

EXW

FAS

43P: Èiastoèné dodávky
povolené zakázané
43T: Preloženie
povolené zakázané
45A: Názov tovaru (služby)
46A: Požadované dokumenty
Obchodná faktúra vystavená príjemcom na adresu príkazcu v
exemplároch
Plná sada èistých námorných konosamentov (nákladných listov) oznaèených „naložené na
palubu“, bianco endorsovaných
Plná sada èistých dokladov o kombinovanom transporte
Železnièný prepravný list (CIM)
Medzinárodný kamiónový prepravný list (CMR), exemplár odosielate¾a
Letecký prepravný list (AWB)
Tento akreditív sa riadi Jednotnými pravidlami a zvyklos•ami pre dokumentárne akreditívy (rev.
vydanie z r. 1993, publikácia è.500 MOK v Paríži.)
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Osvedèenie o prevzatí tovaru k preprave (FCR)
Osvedèenie o pôvode tovaru vydané alebo potvrdené obchodnou komorou
Osvedèenie EUR1
Inšpekèné osvedèenie vydané
Preberací protokol vydaný
Baliaci / Vážny list
Osvedèenie o kvalite vydané
Poistné osvedèenie alebo protokol v hodnote 110% hodnoty faktúry, kryjúce všetky riziká
vrátanie vojnového a vzdušného
48: Dokumenty musia by• predložené
najneskôr
dní po dátume vystavenia
akreditívu
v rámci platnosti dokumentárneho akreditívu

, ale v rámci platnosti dokumentárneho

47A: Špeciálne podmienky
71B: Poplatky
Vaše poplatky a náklady na náš úèet poplatky a náklady mimo Slovenskej sporite¾ne, a.s. na
úèet príjemcu,
Vaše poplatky a náklady a poplatky a náklady mimo Slovenskej sporite¾ne, a.s. na náš úèet
Vaše poplatky a náklady a poplatky a náklady mimo Slovenskej sporite¾ne, a.s. na úèet
príjemcu
Platobný titul
Iné doplòujúce údaje:
Týmto potvrdzujeme, že sme boli oboznámení so všeobecnými obchodnými podmienkami
Slovenskej sporite¾ne, a.s.
Zároveò splnomocòujeme Slovenskú sporite¾òu, a.s. za•aži• náš úèet vedený v SLSP, a.s.
v zmysle Zmluvy o podmienkach otvorenia neodvolate¾ného dokumentárneho akreditívu
a spôsobe zabezpeèenia Poh¾adávok z Akreditívu / Úverovej zmluvy*/ èíslo
zo
dòa
v znení jej dodatkov hodnotou dokumentov prezentovaných v súlade
s podmienkami akreditívu ako aj poplatkami a nákladmi vzniknutými v súvislosti s akreditívom.
miesto a dátum

______________________________________
podpisy èlenov štatutárneho orgánu/ zástupcov
klienta v zmysle výpisu z obchodného registra
Slovenská sporite¾òa, a.s. sa zaväzuje klientovi (príkazcovi) bezodkladne oznámi• otvorenie
dokumentárneho akreditívu v súlade s príkazom na otvorenie dokumentárneho akreditívu resp.
zamietnutie príkazu na otvorenie dokumentárneho akreditívu s uvedením dôvodov zamietnutia príp.
bezodkladne zasla• žiados• o doplnenie príkazu na otvorenie dokumentárneho akreditívu.
Vyplní SLSP, a.s.:
Výška a spôsob krytia dokumentárneho akreditívu:

____________________________________
za banku prevzal dòa / podpis
*/

Nehodiace sa preèiarknite
Tento akreditív sa riadi Jednotnými pravidlami a zvyklos•ami pre dokumentárne akreditívy (rev. vydanie z r.
1993, publikácia è.500 MOK v Paríži).
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