PIETEIKUMS AKREDITĪVA ATVĒRŠANAI
АS “Baltic International Bank”

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU
50

Klients
(vārds, uzvārds, personas kods – privātpersonām/ nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskajām personām)

Konta Nr.

L V

B

L

I

B

Kontaktpersona
Tālrunis

e-pasts

Fakss

Personīgais
baņķieris

INFORMĀCIJA PAR BENEFICIĀRU (AKREDITĪVA SAŅĒMĒJU)
59

Beneficiārs
(vārds, uzvārds, personas kods – privātpersonām/ nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskajām personām)

Konta Nr.
Juridiskā
adrese
Beneficiāra
banka
(paziņotāja
banka)

57А
(nosaukums)

(SWIFT vai telekss)

(adrese)

AKREDITĪVA PĀRVEDUMA NOTEIKUMI
Akreditīvs

apstiprināts
D

D

M

M

G

neapstiprināts
G

G

pārvedams

40А

nepārvedams

G

Beigu termiņš
un vieta

31D
(valsts un/ vai pilsēta)

Akreditīva
summa

32B
(valūtas kods)

(summa cipariem)

(summa vārdiem)

Akreditīva
summas
pieļaujamās
svārstības (%)

+5/-5

39A

+10/-10

41A
Izpildītājbanka/
apstiprinātājbanka
(nosaukums)

(SWIFT vai telekss)

(adrese)

uzreiz pēc dokumentu
iesniegšanas izpildītājbankā
Samaksa

uz

dienām atliktais maksājums no

datuma
(norādiet notikumu vai dokumenta veidu)
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INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMU
Preces un/ vai
pakalpojuma
apraksts

45A

(nosaukums, skaits, cena, līguma Nr. un datums)

Piegādes
noteikumi
(norādiet piegādes noteikumus Incoterms – piemēram, EXW, FOB,CIF (vieta) vai citus)

Kravas nosūtīšana
no/ kravas
saņemšanas vieta

44A
(valsts un/ vai pilsēta)

Iekraušanas
osta/ lidosta

44E
(valsts un/ vai pilsēta)

Izkraušanas
osta/ lidosta

44F
(valsts un/ vai pilsēta)

Kravas piegādes
vieta

44B
(valsts un/ vai pilsēta)
D

D

M

M

G

G

G

G

Kravas nosūtīšana
ne vēlāk kā

atļauta

atļauta

Daļēja
nosūtīšana

44C

43P

Pārkraušana

aizliegta

PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
Faktūrrēķins (

oriģ.,

43T
aizliegta

46А

kop.)

Jūras transporta konosamentu komplekts vai

multimodālo (kombinēto) konosamentu komplekts (

oriģ.,

kop.), kas

adresētas pircējam
АS “Baltic International Bank” orderim

ar atzīmi

frakts samaksāts

frakts maksājams galapunktā

blanko indosaments

Kuģa kapteiņa vai kapteiņa pirmā palīga apliecinājums, ka
konosaments (

oriģ.,

kop.)

faktūrrēķins (

oriģ.,

kop.)

sertifikāts

(

oriģ.,

kop.)

ir nosūtīti kopā ar kravu.
Gaisa ceļa transporta pavadzīme (

oriģ.,

kop.), kas

adresēta pircējam
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Autotransporta ceļa pavadzīme CMR (

oriģ.,

kop.), kas adresēta

pircējam

Dzelzceļa transporta pavadzīme (

oriģ.,

kop.), kas adresēta

pircējam

ar

nosūtīšanas stacijas atzīmi

muitas atzīmi
oriģ.,

Visa veida riskus sedzošo apdrošināšanas polišu/ sertifikātu komplekts (

kop.),

pilnā vērtībā plus 10%, kas izrakstītas par labu
pircējam

Izcelsmes sertifikāts (

АS “Baltic International Bank”

oriģ.,

kop.), kuru izsniegusi

rūpniecības tirdzniecības kamera nosūtītāja valstī
rūpniecības tirdzniecības kamera ražotāja valstī

Kvalitātes/ analīzes sertifikāts (
pārdevējs

oriģ.,

kop.), kuru izsniedzis

ražotājs

Svara sertifikāts (

oriģ.,

kop.)

Iepakojuma lapa (

oriģ.,

kop.)

Cits

(citi dokumenti)

PAPILDNORĀDĪJUMI

Dokumenti ir jāiesniedz izpildītājbankā

47А

48

dienu laikā pēc

datuma, bet ne vēlāk kā līdz akreditīva beigu termiņam.
(norādiet notikumu vai dokumenta veidu)
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KOMISIJAS
AS “Baltic International Bank”
komisijas apmaksā

klients
beneficiārs

71B
klients

Korespondentbankas
(apstiprinātājbankas)
komisijas apmaksā

Saņēmēja bankas
komisijas apmaksā

beneficiārs

klients
beneficiārs

AKREDITĪVA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS
Lūdzu atvērt
garantijas
depozīta kontu
par summu

(valūtas kods)

(summa cipariem)

(summa vārdiem)

Cits

Lūdzu pieņemt lēmumu akreditīva atvēršanai bez nodrošinājuma

APLIECINĀJUMS
Esmu informēts, ka bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai noteikumos norādītos gadījumos. Esmu informēts,
ka fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas saņemt par sevi informāciju, iekļautu Latvijas Bankas Kredītu reģistrā.
Ar Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas interneta mājas lapā: www.bank.lv.

VIENOŠANĀS NEATSAUCAMĀ IMPORTA AKREDITĪVA ATVĒRŠANAI

Starp
, turpmāk
tekstā „Pieteicējs” un AS “Baltic International Bank”, turpmāk tekstā „Banka”. Ar šo Pieprasītājs piekrīt sekojošiem noteikumiem un slēdz sekojošas vienošanās par
neatsaucamā importa akreditīva (turpmāk tekstā Akreditīvs) atvēršanu.
1. Banka apņemas atvērt neatsaucamo akreditīvu par labu Beneficiāram saskaņā ar pieteikumu akreditīva atvēršanai, kas ir šīs vienošanās neatņemamā daļa.
2. Izrietošas no akreditīva Bankas saistības ir neatkarīgas no Pieteicēja un Bankas attiecībām.
3. Visas akreditīva izmaiņas, kā arī akreditīva atcelšanu apstiprina Banka, Beneficiārs un apstiprinātājbanka, ja šāda banka pastāv.
4. Pieteicējs apmaksā Bankas komisijas, kā arī atlīdzina izdevumus un zaudējumus, kas rodas Bankai maksājumu citām bankām veidā,
saistībā ar akreditīva atvēršanu un saskaņā ar šo vienošanos.
5. Apmaksa un komisijas maksājumi par akreditīvu atvēršanu tiek veikti saskaņā ar Bankas tarifiem, esošiem spēkā šī vienošanās
parakstīšanas dienā un/ vai izpildīšanas dienā.
6. Šīs vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. Vienošanās sastādīta vienā eksemplārā, kas glabājas Bankā.
Ar АS “Baltic International Bank” vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, piekrītu tiem un atzīstu par sev saistošiem.

D

Klienta
paraksts

D

M

M

G

G

G

G

Datums

Z.V.

Paraksta
atšifrējums

BANKAS ATZĪMES
D

Bankas
darbinieka
paraksts

D

M

M

G

G

G

G

Datums

Paraksta
atšifrējums
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