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Remburssihakemus
Päivämäärä

Remburssin numero

Pyydämme pankkia avaamaan hakemuksen perusteella seuraavan sisältöisen peruuttamattoman remburssin.
Toimeksiantajan nimi ja osoite

Y-tunnus

Remburssin määrä ja valuuttalaji

+/- toleranssi

Ulkomainen pankki (jos tiedossa)

Viimeinen voimassaolopäivä

%

Enintään

Remburssinsaajan nimi ja osoite

Avistaremburssi

Aikaremburssin

maksuaika lasketaan

on käytettävissä vaadittaessa

asiakirjojen esittämisestä

Maksuaika, päiviä

laivausasiakirjan päivityksestä

Vaadittavat asiakirjat

Vakuutuskirja/todistus Englantilaisin A-ehdoin

Meri/valtamerikonossementti
täysi sarja asetettuna orderille ja avoimesti siirrettynä

Yhdistetyn kuljetuksen asiakirja
Lentorahtikirja

Autorahtikirja

Rautatierahtikirja

Alkuperätodistus
Lasku
GSP-alkuperätodistus
Pakkauslista

Tavarankuvaus lyhyesti (mieluimmin englanniksi) sekä viittaus tilausvahvistukseen tai proformalaskuun

Osatoimitus

Toimituslauseke

Sallittu
Laivauspaikka

Remburssi on
siirrettävissä
oleva

Laivaus viimeistään

Ulkomaisen välittäjäpankin on ilmoitettava remburssi

ilman vahvistusta

vahvistettuna

Uudelleenlaivaus

Sallittu

Kielletty

Kielletty

Määräpaikka

Ulkomaisen pankin, ml. katepankin, kulut maksaa

ostaja

myyjä

Asiakirjat esitettävä

21 päivän kuluessa laivauspäivästä
päivän kuluessa laivauspäivästä
Pyydämme pankkia diskonttamaan maksuajallisen tuontiremburssin (tuontiremburssin diskonttaus)
Pyydämme pankkia myöntämään avistaremburssiin maksuaikaa (tuontiremburssin rahoitus)
Lisäohjeet

Valtuutamme veloittamaan tililtämme numero

Yhteyshenkilö ja puhelinnumero

Sitoudumme noudattamaan tämän hakemuksen perusteella avattavan remburssin ehtoja, jäljempänä mainitut yleiset ehdot
mukaan lukien ja panttaamme kohdassa "panttaukset" tarkoitetut rahavarat, asiakirjat, tavarat ja vakuutuskorvaukset.
Aika ja paikka

105598e

Toimeksiantajan allekirjoitus ja nimenselvennys (virallinen toiminimi, toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu tai oikeutetut henkilöt)

Tähän remburssiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kansainvälisiä kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisääntöjä.
Yhteystiedot
OP Yrityspankki Oyj
Trade Finance

Postiosoite
PL 308
00013 OP

OP Yrityspankki Oyj, Y-tunnus 0199920-7,PL 308, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Puhelin
010 252 011

Tyhjennä

Sähköposti / internet
etunimi.sukunimi@op.fi
op.fi
BIC OKOYFIHH

Tuontiremburssin
yleiset ehdot
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Nämä yleiset ehdot on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä.

Käytössä 1.3.2002 alkaen.

Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat
ratkaisevat.

Remburssin kate

Asiakirjat

Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan remburssin
kateen vaadittaessa, kuitenkin viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää ennen maksun eräpäivää. Mikäli
remburssi on euroalueen ulkopuolisen maan
valuutan määräinen ja kate tai veloitus suoritetaan
euroina, käytetään pankin noteeraamaa käsittelyhetken myyntikurssia, jollei muuta ole sovittu. Pankki
hankkii toimeksiantajan lukuun ja vastuulla katteeksi
tarvittavan valuutan. Mahdollinen käyttämättä jäänyt
valuuttakate tai sen osa palautetaan pankin
noteeraamaan palautushetken ostokurssiin.

Toimeksiantaja sitoutuu vahvistamaan pankilta
saamiensa asiakirjojen vastaanoton viivytyksettä sekä
antamaan pankin niin vaatiessa viivytyksettä
asiakirjoja koskevan hyväksymis- tai hylkäämisilmoituksensa.

Kulut, verot ja palkkiot
Toimeksiantaja sitoutuu pankin vaatiessa maksamaan remburssista veloitettavat palkkiot, koron sekä
kirje-, tele-, kuriiri- ja muut kulut. Lisäksi toimeksiantaja sitoutuu vaadittaessa maksamaan
ulkomaisten pankkien mahdollisesti veloittamat kulut
ja palkkiot sekä remburssin perusteella mahdollisesti
perittävät leima-, luotto- ja muut verot sekä
perimiskulut.
Viivästyskorko
Mikäli toimeksiantaja ei täytä remburssiin liittyviä
maksuvelvoitteitaan, pankilla on oikeus periä
toimeksiantajalta korkoa remburssin perusteella
maksamistaan suorituksista, erääntyneistä
palkkioistaan ja pankille aiheutuneista kuluista. Jollei
muuta ole erikseen sovittu, viivästyskorko on 7
prosenttiyksikköä yli asianomaisen ministeriön
vahvistaman viitekoron siitä, kun pankki maksoi
remburssin määrän tai osan siitä tai kulun tai, kun
palkkio erääntyi siihen, kunnes toimeksiantaja
maksaa remburssin katteen, korvaa kulut tai maksaa
palkkion pankille.

Panttaukset
Toimeksiantajan remburssiin perustuvien velvoitteiden
täyttämisen vakuudeksi toimeksiantaja panttaa tällä
sitoumuksella pankille kaikki remburssin katteeksi
maksetut rahamäärät, pankin tai sen kirjeenvaihtajapankin vastaanottamat remburssi-asiakirjat samoin
kuin niissä mainitut tavarat ja/ tai vastaavat
vakuutuskorvaukset. Mikäli toimeksiantaja jättää
täyttämättä tämän sitoumuksen ehdot, pankilla on
oikeus toimeksiantajaa kuulematta, tuomiota tai
päätöstä hakematta tai laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta ja panttia myytäväksi
kuuluttamatta julkisella huutokaupalla tai muulla
sopivaksi katsomallaan tavalla muuttaa pantti rahaksi.
Pankilla on oikeus siirtää toimeksiantajaa enempää
kuulematta toimeksiantajan määräämälle asetetut
asiakirjat kolmannelle henkilölle sekä muutenkin
toimeksiantajan puolesta allekirjoittaa asiakirjoja,
mikäli se on tarpeen pantin realisoimiseksi.
Pankki on oikeutettu, mutta ei velvollinen toimeksiantajan kustannuksella ryhtymään tarpeelliseksi
katsomiinsa toimiin pantin arvon turvaamiseksi.
Oikeuspaikka
Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet
käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Remburssihakemuksen liitteet
Tilausvahvistus
Pro Forma lasku
Muu selvitys kaupan ehdoista

Tyhjennä

