Rembursbegæring
For regning udsteder Sparekassen Kronjylland en uigenkaldelig remburs via SWIFT
Ordregiver
Beneficiant
Adviserende bank
Udløbsdato

/

20

Præsentationssted for dokumenter (land)

Præsentationsfrist for dokumenter _______ dage fra datoen for varens afsendelse
Møntsort og beløb

Beløb

Betalingsfrist

[ ] cirka (+/- 10 procent)
[ ] a vista

[ ] a vista ved modtagelse af betalingsadvis i Sparekassen Kronjylland

[ ] ______ dages sigt

[ ] _______ dage efter varens afsendelse

Adviserende banks
bekræftelse

[ ] uden bekræftelse

[ ] med bekræftelse

Transferabel

[ ] nej

[ ] ja

Standby

[ ] nej

[ ] ja

Afsendelse

senest

Dellevering

[ ] tilladt

Afsendelse fra
Afsendelse til

[ ] indtil

[ ] bekræftelse på beneficiantens anmodning

[ ] forbudt

Oplastning/afsendelsessted

Lastehavn/lufthavn

Lossehavn/lufthavn

Endelig destination

Varebeskrivelse

[ ] Jeg/vi tegner forsikring

Leveringsbetingelser
Dokumentkrav
[ ] Fuldt sæt ombord søkonnossement udstedt til ordre
notify
[ ] Speditørerklæring udvisende uigenkaldelig afsendelse

Modtager

[ ] Luftfragtbrev udvisende faktisk afsendelsesdato
[ ] CMR-fragtbrev, afsenders kopi
[ ] Dokument for kombineret transport (Multimodal)
[ ] Forsikringsdokument for fakturaværdi plus _____________ %, dækkende følgende risici:
[ ] G.S.P. oprindelsescertifikat, form A
[ ] Oprindelsescertifikat
[ ] Faktura i _______ eksemplarer
[ ] Pakkeliste
[ ]
[ ]
Særlige instruktioner
Korrespondentbankomkostninger er for

[ ] beneficiantens regning

[ ] vor regning

Afregningsbeløb hæves på kontonr.
Provisioner og gebyrer hæves på kontonr.
Afskrives på terminskontrakt nr.
Udfyld, print og underskriv begæringen. Aflever den i din Sparekassen Kronjylland afdeling.
0320

Rembursbegæring
I anledning af at Sparekassen Kronjylland udsteder en remburs
eller en standby remburs (fremover benævnt som remburs) i
henhold til oplysningerne i denne rembursbegæring, indestår
jeg/vi overfor Sparekassen for alle følger i forbindelse med
rembursen. Min/vores forpligtelse overfor Sparekassen gælder,
indtil Sparekassen ikke længere er forpligtet under rembursen.
Rembursen vil være underkastet de på udstedelsestidspunktet gældende ”Ensartede Regler og Sædvaner vedrørende
Remburser” (Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits) i henhold til Det Internationale Handelskammers
publikation almindeligvis benævnt ”Internationale Rembursregler”, med mindre andet er angivet. Dansk oversættelse af
disse regler udleveres af Sparekassen efter anmodning.
Jeg/vi er indforstået med, at Sparekassen betaler krav under
rembursen, når rembursdokumenterne er præsenteret, og
uden at der har været en retssag og uden at kontakte mig/os
først. Eventuelle tvister om skyldforholdet skal efterfølgende
afgøres mellem mig/os og beneficianten.
Jeg/vi er bekendt med, at Sparekassen beskæftiger sig med
dokumenterne og ikke med de varer, tjenesteydelser eller
andre ydelser, som dokumenterne måtte vedrøre.
Jeg/vi er forpligtet til at dække Sparekassen i henhold til den
afregning, som Sparekassen modtager fra sin korrespondent.
Det gælder også selv om rembursdokumenterne ikke er kommet Sparekassen i hænde, hvad enten det skyldes forsinkelse
eller andre forhold, herunder at rembursdokumenterne måtte
være gået tabt.
Tegnes forsikringen ifølge omstående tekst af mig/os, forpligter jeg mig/vi os til på anfordring at udlevere police(r)/
certifikat(er) til banken.

rører, disses forsikringssummer, og hvad der i øvrigt ved salg
eller på anden måde træder i stedet for nævnte varer, tjener
Sparekassen som håndpant for ethvert mellemværende, som
Sparekassen måtte have eller få med mig/os. Sparekassen er
befuldmægtiget til med bindende virkning for mig/os at forsyne dokumenterne med endossement eller kvittering. Realisation af varerne kan om fornødent ske ved offentlig auktion
eller salg underhånden for min/vores regning uden iagttagelse
af reglerne om håndpant.
Jeg/vi forpligter mig/os til at undersøge optagne dokumenter straks efter modtagelsen. I tilfælde af, at dokumenterne
måtte udvise afvigelser eller mangler, som jeg/vi ikke mener
at kunne godkende, forpligter jeg mig/vi os til omgående at
underrette Sparekassen herom og ikke uden dennes samtykke
at disponere over dokumenterne, eller over de eventuelle
varer. Undlader jeg/vi at handle i overensstemmelse hermed,
fortabes retten til at afvise dokumenterne.
I tilfælde af at rembursen ikke fuldt udnyttes, frigør Sparekassen ikke mig/os, før Sparekassen er frigjort af sin korrespondent.
Alle beløb, der betales under rembursen, inklusive provision og
andre omkostninger, kan hæves på min/vores konto. Konto
nummeret fremgår af rembursbegæringen.
Jeg/vi accepterer, at der betales renter af det beløb, kontoen
måtte være eller komme i debet med.
Beder jeg/vi på et senere tidspunkt om at få rembursen ændret,
gælder betingelserne i denne rembursanmodning også for den
ændrede remburs.
Jeg/vi accepterer i øvrigt Sparekassen Kronjyllands almindelige
forretningsbetingelser, der også gælder for rembursen.

Alle beløb overført til dækning af rembursen, optagne remburs
dokumenter samt de varer, som dokumenterne eventuelt ved-

Henvendelse vedrørende rembursen kan rettes til:

Dato:		

Forpligtende underskrift(er):

Udfyld, print og underskriv begæringen. Aflever den i din Sparekassen Kronjylland afdeling.

0320

