ZLECENIE OTWARCIA AKREDYTYWY
DOKUMENTOWEJ

Oddział
…………………
Wypełnia Zleceniodawca

Zlecenie w ramach:
umowy o linię nr…
umowy jednorazowej nr…
[32B] Waluta i kwota:

umowy WLK nr …

umowy LW nr …
[31D] Termin i miejsce ważności akredytywy:

+……% / - ….. %

[39A] Dopuszczalna tolerancja:
[40A] Rodzaj akredytywy:
niepotwierdzona
[50] Zleceniodawca (nazwa i adres):

zabezpieczająca (standby)

[59] Beneficjent (nazwa i adres):

Osoba do kontaktu (nazwisko, nr telefonu, adres mailowy):
[71B] Prowizje i opłaty BGŻ S.A.:
pokrywa Zleceniodawca
pokrywa Beneficjent

przenośna

potwierdzona

Bank awizujący (nazwa, miasto, państwo, kod SWIFT):

Prowizje i opłaty banku awizującego:
pokrywa Zleceniodawca
pokrywa Beneficjent

Prowizje i opłaty banku potwierdzającego:
pokrywa Zleceniodawca
pokrywa Beneficjent

[41A] Akredytywa jest dostępna w: ……………………………..(podać nazwę banku) i płatna:
Za okazaniem dokumentów

Przez płatność odroczoną w terminie … dni po …

Przez negocjację

[45A] Opis towarów (zgodny z opisem na fakturze):
Reguła bazy dostawy według
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2010
Reguła: …
Miejsce: …
[44C] Data wysyłki: [44A] Miejsce wysyłki:
[44B] Miejsce dostawy:

[43T] Przeładunek:

[43P] Wysyłka częściowa:

dozwolony

dozwolona

niedozwolony

niedozwolona

[44E] Port załadunku

[44F] Port wyładunku

[46A] Wymagane dokumenty (wpisać nazwę dokumentu oraz ilość oryginałów/kopii):
podpisana faktura
czysty konosament morski (pełny set), wystawiony na*: ……........................ powiadomić:………………………………..
z adnotacją „fracht zapłacony”
list przewozowy CMR
polisa / świadectwo/ deklaracja ubezpieczeniowa na 110% kwoty faktury, wystawiona na*………………………………..
pokrywająca następujące ryzyka:………………
list pakowy
certyfikat pochodzenia, wydany przez: ……………………………
certyfikat jakości, wydany przez: …………………………………..
inne: …………………………………………………………………..
* Jeśli konosament i polisa ubezpieczeniowa są zabezpieczeniem akredytywy, oba dokumenty muszą być wystawione na Bank BGŻ

[48] Okres na prezentację dokumentów:
Dokumenty powinny być przedstawione w ciągu ……. dni od daty wysyłki towaru, ale w terminie ważności akredytywy.
[47A] Dodatkowe warunki:

Zabezpieczenie akredytywy (wpisać jakie):

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Oświadczenia Zleceniodawcy:
Upoważniamy nieodwołalnie Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem BGŻ”, do
obciążenia naszego rachunku:
nr …………………………………………. prowadzonego w Banku BGŻ, należnościami z tytułu wszelkich wypłat
dokonanych na rzecz Beneficjenta, oraz
nr ………………………………………….. prowadzonego w Banku BGŻ, należnościami z tytułu wszelkich prowizji, opłat i
kosztów należnych Bankowi BGŻ oraz bankom pośredniczącym w realizacji akredytywy.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku wskazanym do obciążenia z tytułu wypłat na rzecz
Beneficjenta, upoważniamy nieodwołalnie Bank BGŻ do obciążenia kwotą wypłaty rachunek wskazany do obciążenia z
tytułu prowizji i opłat.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się treścią i w pełni akceptujemy postanowienia „Regulaminu realizacji przez BGŻ S.A. akredytyw
dokumentowych”, obowiązującego w Banku BGŻ w dniu złożenia niniejszego Zlecenia,
2) ponosimy wobec Banku BGŻ pełną odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z tytułu otwarcia akredytywy,
3) wymagamy, aby akredytywa została otwarta zgodnie z powyższymi instrukcjami i publikacją Międzynarodowej
Izby Handlowej Nr 600 „ Jednolite zwyczaje i praktyki dotyczące akredytywy dokumentowej”, Paryż 2007.
Do Zlecenia załączamy następujące dokumenty handlowe (np. fakturę proforma, kontrakt, umowę):
………………………………………………………………………………………………………………………….
Zobowiązujemy się dostarczyć dodatkowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Zlecenia, w terminie uzgodnionym z
Bankiem BGŻ.
Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zleceniu i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem
faktycznym. Prawdziwość tych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi
zmianami).
W trybie określonym w art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe , upoważniamy Bank BGŻ do przekazywania informacji
stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych w trakcie zawierania lub realizacji Zlecenia tj. informacji dotyczących
Zleceniodawcy, treści Zlecenia oraz jej realizacji, a także wszelkich innych informacji przekazanych Bankowi BGŻ przez
Zleceniodawcę zgodnie ze Zleceniem, podmiotom Rabobank Group, w szczególności Cooperatieve Centrale Raiffeisen
Boerenleenbank B.A. oraz BGŻ Leasing S.A, organom i urzędom nadzorującym Rabobank Group, podmiotom
prowadzącym audyt w Rabobank Group.
Oświadczamy, iż w związku z art. 97 ustawy Prawo bankowe , w przypadku dochodzenia przez Bank BGŻ roszczeń z
tytułu otwarcia akredytywy na podstawie Zlecenia, poddajemy się egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie wystawionego przez Bank BGŻ bankowego tytułu egzekucyjnego, który
Bank BGŻ może wystawić do kwoty .......……(słownie: .........). Bank BGŻ może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli
1/
wykonalności nie później niż do dnia............
Niniejszym potwierdzamy, że przed podpisaniem Zlecenia zostaliśmy przez Bank BGŻ poinformowani o skutkach
prawnych złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zapłaty i jesteśmy świadomi, że w przypadku niewywiązania
się z zobowiązań wynikających ze Zlecenia Bank BGŻ nie musi występować do sądu o zasądzenie przysługującej mu
należności. Złożenie niniejszego oświadczenia daje Bankowi BGŻ możliwość wystawienia bankowego tytułu
egzekucyjnego i wystąpienia do Sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności i Sąd w postępowaniu
klauzulowym bada jedynie czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności
bankowej dokonanej bezpośrednio z Bankiem BGŻ lub z zabezpieczenia wierzytelności Banku BGŻ wynikającej z tej
czynności.

/miejscowość/

/stempel firmowy Zleceniodawcy/

/podpis osoby/osób działających w imieniu Zleceniodawcy/

/data/

/imię i nazwisko osoby/osób działających w imieniu Zleceniodawcy/ (stempel lub czytelne pismo)

Wypełnia pracownik Oddziału Banku BGŻ:
1

wpisać datę określającą termin, do którego Bank BGŻ może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności tj. min. 12 miesięcy po terminie ważności akredytywy określonym w Zleceniu oraz kwotę w wysokości min. 150% kwoty
akredytywy

Potwierdzam, że osoby podpisane na Zleceniu są upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Zleceniodawcy.
Data i podpis osoby przyjmującej zlecenie:

Imię i nazwisko, telefon/ fax:
Wypełnia pracownik Departamentu Operacji Zagranicznych:

Data i podpis:

