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Rembursanökan
Datum

Rembursnummer

Vi ber banken på basis av ansökan öppna en oåterkallelig remburs med följande innehåll.
Uppdragsgivarens namn och adress

FO-nummer

Rembursens belopp och valuta

+/-

Sista giltighetsdag
%

Högst
Utländsk bank (om känd)

Beneficientens namn och adress

Avistaremburs
disponibel vid anmoda

Betalningstid dagar

Tidsremburs

från uppvisandet

beneficienten kan inom vidstående
betalningstid antingen utställa växlar som
förfaller

från skeppningsdagen eller acceptera en
motsvarande betalningstid utan växlar

Dokument som krävs

Försäkringsbrev/intyg med engelska A-villkor

Sjöfarts-/Oceankonossement
full set utställt till order och in blanco endosserade

Ursprungsbevis

Multimodal transportdokument
Flygfraktssedel

Bilfraktsedel

Järnvägsfraktsedel

Faktura
GSP-Ursprungsbevis
Flygfraktssedel

Kort varubeskrivning (helst på engelska) och hänvisning till orderbekräftelse eller proformafaktura

Delleverans

Leveransklausul

Omlastning

Tillåten
Skeppingsplats

Rembursen är
överlåtbar

Skepping senast

Förbjuden

Tillåten

Förbjuden

Bestämmelseot

Den utländska förmedlarbanken skall avisera rembursen Den utländska bankens, inklusive remburseringsbankens, omkostnader betalas av

obekräftad

bekräftad

Tillåten

Förbjuden

Dokumenten skall presenteras

inom 21 dagar från skeppningsdagen
inom
dagar från skeppningsdagen
Vi ber banken diskontera tidsremburs (diskontering av importremburs)
Vi ber banken bevilja betalningstid till avistaremburs (finansiering av importremburs)
Tilläggsinstruktioner

Vi ger fullmakt att debitera vårt konto nummer

Kontakt och telefon

Vi förbinder oss att följa villkoren i den remburs som öppnas på basis av denna ansökan jämte nedan nämnda allmänna villkor
och vi pantsätter de medel, dokument, varor och försäkringsersättningar som avses i punkten ”pantsättning”.
Datum och ort

105617e

Uppdragsgivarens underskrift (officiell firma, person eller personer som har rätt att teckna firman)

På denna remburs tillämpas internationella handelskammarens vid varje tidpunkt gällande rembursregler.
Kontaktinformation
OP Företagsbanken Abp
Trade Finance

Postadress
PB 308
00013 OP

Telefon
010 252 011

OP Företagsbanken Abp, FO-nummer 0199920-7,PB 308, 00013 OP, hemort Helsingfors

Rensa

Internet / E-post
op.fi
förnamn.efternamn@op.fi
BIC OKOYFIHH

Allmänna villkor för
Importremburs
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De här allmänna villkoren har gjorts upp av Bankföreningen i Finland.

I bruk från och med 1.3.2002.

Vid skillnader mellan olika språkversioner gäller de finskspråkiga
villkoren.

Täckning för importremburs

Dokument

Uppdragsgivaren förbinder sig att betala täckning för
rembursen vid anmodan, dock senast två (2)
bankdagar före betalningens förfallodag. Ifall
rembursen är i en valuta utanför euroområdet och
täckning eller debitering sker i euro används den
säljkurs som banken noterar vid
behandlingstidpunkten, om inte annat har avtalats.
Banken skaffar för uppdragsgivarens räkning och på
hans ansvar den valuta som behövs för täckning.
Om valutatäckningen eller en del av den blir
oanvänd returneras beloppet till den köpkurs som
banken noterar vid återbetalningen.

Uppdragsgivaren förbinder sig att omedelbart bekräfta
att han har mottagit rembursdokumenten. Han
förbinder sig också om banken så fordrar att
omedelbart meddela banken om han accepterar eller
avvisar dokumenten.

Kostnader, skatter och provisioner
Uppdragsgivaren förbinder sig att på bankens
anmodan erlägga de provisioner och räntor som
debiteras för rembursen samt porto-, tele-, kurir- och
övriga kostnader. Dessutom förbinder sig
uppdragsgivaren att vid anmodan betala kostnader
och provisioner som de utländska bankerna
eventuellt debiterar samt den stämpel-, kredit- och
annan skatt och de indrivningskostnader som
eventuellt debiteras på basis av rembursen.
Dröjsmålsränta
Om uppdragsgivaren inte uppfyller sina
rembursenliga betalningsskyldigheter har banken
rätt att uppbära ränta av uppdragsgivaren på de
betalningar som banken har erlagt under rembursen,
på de provisioner som har förfallit till betalning och
på de kostnader som har förorsakats banken. Om
parterna inte har kommit överens om annat är
dröjsmålsräntan 7 %-enheter över den referensränta
som resp. ministeriet bekräftat räknat från det datum
då banken betalade rembursbeloppet eller en del
därav eller kostnaden eller då provisionen förföll till
betalning, ända till det datum då uppdragsgivaren
betalar rembursens täckning, ersätter kostnaderna
eller betalar provisionen till banken.

Pantsättning
Som säkerhet för att uppdragsgivaren skall uppfylla de
skyldigheter han har på basis av rembursen pantsätter
uppdragsgivaren med denna förbindelse alla de medel
som är erlagda som täckning för rembursen, de
rembursdokument som banken eller dess
korrespondentbank har mottagit samt de varor som
nämns i dokumenten och/eller motsvarande
försäkringsersättningar.
Om uppdragsgivaren inte uppfyller villkoren i denna
förbindelse har banken rätt att utan att höra
uppdragsgivaren och utan att söka domstolsbeslut
eller utslag, utan att följa lagstiftningens formaliteter
och utan att kungöra försäljningen av panten sälja den
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt
omvandla den i reda pengar.
Banken har rätt att utan att vidare höra
uppdragsgivaren endossera de dokument som är
utställda på uppdragsgivaren eller order till tredje
person och att på uppdragsgivarens vägnar vid behov
underteckna dokument i samband med realiseringen
av panten.
Banken har rätt men inte skyldighet att på
uppdragsgivarens bekostnad vidta åtgärder som
banken anser nödvändiga för att säkerställa pantens
värde.
Forum
Tvister som uppkommer på grund av dessa allmänna
villkor skall behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Bilagor till rembursansökan
Orderbekräftelse
Proformafaktura
Annan utredning över affärens villkor

Rensa

