31D: Date and place of expiry
50: Applicant

Viimeinen voimassaolopäivä ja paikka, jossa asiakirjat tulee esittää. Paikaksi suositellaan Suomea
("Finland").
Remburssin toimeksiantaja, yleensä ostaja.

59: Beneficiary

Remburssin edunsaaja, yleensä myyjä.

32B: Currency code, amount

Remburssin valuutta ja määrä.

39A: Percentage credit
amount tolerance

Remburssin summaan liittyvä toleranssi. Esimerkiksi +/-10%

41D: Availability

Missä ja miten remburssi on käytettävissä.
Available by sight payment/negotiation = Avista-remburssi.
Available by deferred payment = Aika- eli maksuajallinen remburssi. Myyjä saa maksun sovitun
maksuajan kuluttua (esim. 90 päivää laivauksesta) tai sovittuna eräpäivänä.

43P: Partial shipments

Sallitaanko osalaivaukset? Osalaivaus sallitaan, ellei sitä ole erikseen kielletty.

43T: Transhipment

Sallitaanko uudelleenlaivaus? Uudelleenlaivaus sallitaan, ellei sitä ole erikseen kielletty.

44A: Place of Taking in
Charge/Dispatch from
.../Place
of Receipt

Tavaran haltuunottopaikka maa, rautatie- tai yhdistelmäkuljetuksissa. Haltuunottopaikka tulee
näkyä kuljetusasiakirjassa.

44E: Port of loading / airport Lastaussatama tai lähtökenttä laiva- tai lentokuljetuksissa. Tulee näkyä kuljetusasiakirjassa.
of dep.
44F: Port of discharge / air- Purkaussatama tai tulokenttä laiva- tai lentokuljetuksissa. Tulee näkyä kuljetusasiakirjassa.
port of dest.
44B: Place of Final Destina- Määräpaikka maa, rautatie- tai yhdistelmäkuljetuksissa. Tulee näkyä kuljetusasiakirjassa.
tion/For Transportation to
.../Place of Delivery
44C: Latest date of shipment Tavaran viimeinen laivauspäivä.
45A: Description of goods
&/or services
46A: Documents required

Yleiskuvaus lähetettävästä tavarasta. Suositellaan pitämään mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena. Kenttään lisätään myös mahdollinen toimitusehto.
Remburssissa vaaditut asiakirjat.

47A: Additional conditions

Mahdollisia lisäehtoja/ ohjeita.

71D: Charges

Reimbursement by telecommunication allowed = Maksu remburssiin saadaan nopeimmalla
mahdollisella tavalla.
Kuka maksaa remburssista aiheutuvat pankkikulut.

48: Period for presentation

Asiakirjojen esitysaika. Esitysaika lasketaan laivauspäivästä, jos muuta ei ole ilmoitettu.

49: Confirmation instruction

Unconfirmed = Vahvistamaton remburssi on avaajapankin sitoumus maksaa remburssin summa
myyjän esitettyä ehtojen mukaiset asiakirjat.
To be confirmed by OP Corporate Bank (OKOYFIHH) = Vahvistettu remburssi on avaajapankin
lisäksi OP Yrityspankin Pankin sitoumus suorittaa maksu myyjälle, myyjän esitettyä remburssi ehtojen mukaiset asiakirjat. Vahvistus poistaa myyjältä ostajan maa- ja pankkiriskin.

