Нареждане за откриване на Документарен Акредитив
Application for opening a Documentary Credit
Наредител (Юридическо лице: име и адрес): / Applicant (Company: name and address):
Име / Name:
Адрес / Address:
Булстат / ЕИК / UI Number:
Отговорно лице и лице за контакт / Person in charge and Contact person:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
Моля, открийте Акредитив подчинен на следните условия и съобразно последното издание на Еднообразните Правила и обичаи за Документарните акредитиви, публикация на Международната Търговска Камара, Париж
Please issue a Letter of Credit subject to the following conditions and in accordance with the latest version of the Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits issued by the International Chamber of Commerce, Paris.
Вид на акредитива: / Form of Letter of Credit:
Неотменяем / Irrevocable

Stand-By

Авизираща банка: / Advising Bank:
(Банка на Бенефициера / Bank of Beneficiary,
Име / name, адрес / address):

Бенефициер: / Beneficiary:
(име / name, адрес / address):

SWIFT адрес / SWIFT address:

Сметка / IBAN Account:

Валута / Currency, сума / amount:
Валута: / Currency:
Сума: / Amount:

Прехвърляем / Transferable

Словом: / Value in words:
максимум / maximum
толеранс / plus / minus
(%)
допълнителни суми / add. amounts:

Платим и усвоим при: / Available with:
чрез/by:

Ситибанк Европа АД, клон България / Citibank Europe plc, Bulgaria Branch
авизиращата банка / the advising bank
всяка банка / any bank
Плащане на виждане / Payment at sight
Дължимо / Due
дни/days
Отложено плащане / Deferred payment
след виждане/ after sight
Акцепт / Acceptance
след дата на транспортния документ /
Негоциране / Negotiation
after date of transport document
Смесено плащане / Mixed payment:
след: / after:

Валидност (дата на изтичане)/ Validity (expiry date)
Място: / Place:
Дата: / Date:
(за представяне на документите / For presentation of docs)
при Ситибанк Европа АД, клон България / Citibank Europe plc, Bulgaria Branch
counters
на гишетата на Авизиращата банка / at the Advising bank’s counters
на гишетата на всяка банка / at any bank’s counters
Експедиция (товарене) / Shipment
От (място): / From (place):
До (място): /To (place):
Краен срок за товарене: / Latest date of shipment:
Частични доставки: / Partial shipments:
позволени / allowed
забранени / not allowed
Претоварване: / Transshipment:
позволено / allowed
забранено / not allowed
Описание на стоката или услугата, цена / Description of goods or services, price(s):
Условия на доставка / Delivery terms: (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP) (ИНКОТЕРМС 2010 / Incoterms 2010)
Акредитивът е платим и усвоим срещу представяне на следните документи: /
The Letter of Credit is available against presentation of the following documents:
Търговска фактура / Commercial invoice in
оригинал(a) / original(s) и / and
копие(я) / copy(ies)
Пълен комплект Коносамент, издаден в: / Full set clean Bill of Lading issued in:
/
Оригинала и / Originals и / and
копия / n. n. copies
На (адресиран до:) / Consigned to:
На заповед на: / To the order of:
и
Бланково джиросан / Blank endorsed
Лице (юр.) за уведомяване: / Notify party:
Маркиран: / Marked:
навло предплатено / freight prepaid
навло платимо при пристигане по местоназначение / freight payable at destination

Документ за комбиниран морски транспорт адресиран до: / Combined transport document addressed to:
Въздушна товарителница / Airway bill
оригинал(а) / original(s) и / and
копие(я) / copy(ies)
На (адресирана до:) / Consigned to:
Лице за уведомяване: / Notify party:
ЖП товарителница / Duplicate Railway bill подпечатана в отправната гара: / stamped by the dispatch-station:
адресирана до: / addressed to:
Камионна товарителница / Truck Waybill (CMR) копие за изпращача / copy for sender,
адресирана до: / addressed to:
издадена от: / Issued by:
Спедиторско удостоверение / Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR), потвърждаващ (доказващ) неотменяемо
изпращане на стоката / evidencing the irrevocable shipment of goods:
Застрахователна полица (сертификат) / Insurance Policy (Certificate): оригинал / original
в негоцируема форма и отбелязано „премия платена” / in negotiable form, showing „premium paid“
за стойността на фактурата CIP / CIF плюс / for CIP / CIF of the invoice amount plus
%
покриваща следните рискове / covering the following risks:
Сертификат за произход / Certificate of origin
оригинал/original и / and
копие(я)/copies, издаден от / issued by:
компетентните власти, удостоверяващ произхода / issued by the competent authority – showing origin:
във вида GSP форма “A” / GSP-Form "A" :
да/yes
не/no
издаден от: / issued by:
допълнителни условия / additional conditions:
Опаковъчен лист / Packing list in
оригинал / original и / and
копие(я) / copies
Декларация от бенефициера потвърждаваща, че следните документи придружават стоката / Beneficiary’s declaration
stating that the following documents accompany the goods:
Сертификат за анализ / Certificate of analysis
Други документи: / Other documents:

Комисиони и разноски / Commissions and charges
Вашите комисиони и разноски са за наша сметка. Комисионите и разноските на авизиращата банка са за сметка на
бенефициера / Your commissions and charges are for our account. Commissions and charges of the advising bank are for
account of the beneficiary
Всички комисиони и разноски са за наша сметка / All commissions and charges are to be paid by us
Всички комисиони и разноски са за сметка на бенефициера / All commissions and charges are to be paid by beneficiary
Инструкции за потвърждаване / Confirmation instructions
С възможност за потвърждаване / MAY ADD
С потвърждение / With confirmation
Без потвърждение / Without confirmation
Комисионите за потвърждение са за сметка на: / Confirmation charges are to be paid by:
Бенефициера / The Beneficiary
Наредителя / The Applicant
Други условия / Other conditions
Документите следва да бъдат представени в рамките на / The documents are to be presented within............. дни след датата
на товарене / days after shipment date
Документи представени от трети страни са приемливи / Third party documents acceptable
Акредитивът се обезпечава с: / The Letter of Credit is secured by:
Залог на вземания по сметки
(депозити) / With cash cover.

Ангажираме се при първо Ваше поискване да подсигурим достатъчно обезпечение, такова каквото Вие прецените, за подходящо за покриване на нашите задължения към Вас. Ние се задължаваме неотменяемо и безусловно при първо Ваше поискване да покрием всяка платена от
Вас сума, или всяка сума, която по Ваша преценка предстои да бъде платена, по което и да е
Контрагаранция /
време, по тази гаранция, заедно с начислените лихви и разходи за правни и други услуги, възCounter-guarantee (Stand-by-LC).
никнали при изпълнението на този ангажимент.
We undertake to promptly at your request provide you with such collateral as you will deem suitable
Договор за кредит и/или одобрена security for the performance by us of our obligations hereunder. We commit ourselves unconditionally
кредитна линия / Credit Facility
to reimburse you at your first demand for every sum you have paid, or in your opinion, must pay at any
time under this guarantee, together with accrued interest and costs including legal expenses and cost
of legal counsel incurred by you in this respect.
Други / Others.

В случай на учредяване на залог на вземанията, то задължете сметка Nо. / In case of cash collateral debit account IBAN No.
За вашите разходи и комисиони, задължете нашата сметка при вас No. / For your charges debit account IBAN No.
Този акредитив се регламентира от Общите условия за делова дейност на Ситибанк, с които сме запознати и приемаме безусловно/ This undertaking is subject to your General Business Conditions, which we read and unconditionally accept.
………………
Дата / Date

ОТОРИЗИРАН ПОДПИС / AUTHORIZED SIGNATURE

