IESNIEGUMS AKREDITĪVA ATVĒRŠANAI
Lūdzam AS „Meridian Trade Bank”' atvērt sekojošu neatsaucamo akreditīvu
Akreditīva derīguma termiņš………………...

Atvēršanas datums..........................

Akreditīvs tiks apstiprināts

……………………………………………….

Jā

Akreditīvs tiks pārvests
Nē

Apstiprinātājbanka……………………………... 1)

Termiņa beigu vieta…………………………

Jā

Pircējs (nosaukums, adrese)

Pārdevējs (nosaukums, adrese)

Summa.................................................Valūta..........................

Avizējošā banka (Pārdevēja banka)

maksimums

Nē

apmēram..............%

avanss.............................................................................. 2)
Preču piegāde pa daļām
atļauta

Preču pārkraušana

nav atļauta

atļauta

nav atļauta

Piegāde no...................................................
uz.................................................................
ne vēlāk kā......................................(datums)

Akreditīvs tiks izpildīts

3)

atvērējbankā

apstiprinātājbankā

avizējošajā bankā

Maksājuma/akcepta veidā pret sekojošu dokumentu iesniegšanu:
pēc uzrādīšanas

4)

..... dienas pēc uzrādīšanas

..... dienas pēc transp.dok.izdošanas

negociācijas veidā

Preču apraksts

Piegādes noteikumi
CIF........

CFR........

FOB.......

citi noteikumi.........................
Dokumenti 5)
Komerciālais rēķins ........ eksemplāros

Iepakojuma saraksts.............. eksemplāros

Pilns komplekts jūras borta konosamentu

Izcelsmes sertifikāts ..... eksempl., ko izdevis...............….……

Kombinētā transporta dokuments

Kvalitātes sertifikāts ..... eksempl., ko izdevis.................……...

Gaisa pārvadājumu pavadzīme (Nosūtītāja oriģināls)

Apdrošināšanas polise par....... % no preču vērtības, kas

Dzelzceļu pārvadājumu pavadzīmes dublikāts

sedz sekojošus riskus: ...............................................…………...

CMR pavadzīme (Nosūtītāja kopija)
Preču saņēmējs:

citi dokumenti: …………………………………………………….

pircējs

………………………………………………………………………...

……………………………………..
Ar atzīmi:

pārdevēja trata, kas derīga līdz ..................................... izstādīta

frakts apmaksāta

uz....................................................................

frakts tiks apmaksāta saņemšanas vietā

Dokumenti ir iesniedzami:6)
21 dienu laikā pēc preču iekraušanas,
bet akreditīva derīguma laikā

AS “MTBank ” komisijas apmaksā:
7)

Ārzemju bankas komisijas apmaksā :

pircējs

pārdevējs

Komisijas par akreditīva

pircējs

pārdevējs

apstiprināšanu apmaksā:

akreditīva derīguma
laikā

pircējs

Papildus noteikumi

Mūsu konts AS “ Meridian Trade Bank” Nr. LV__MULT___________________________
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pārdevējs

Mēs ar šo esam pilnvarojuši AS “ Meridian Trade Bank” un uzdevuši AS “ Meridian Trade Bank” bez
saskaņošanas ar mums un bez mūsu papildus gribas izteikuma vienpusējā kārtībā bez atsevišķa mūsu
maksājuma rīkojuma saņemšanas debetēt mūsu kontu AS “ Meridian Trade Bank” par akreditīva
maksimālo summu un AS “ Meridian Trade Bank” komisijām.
Apliecinām, ka esam informēti par iespējamiem papildus izdevumiem akreditīva neizmantošanas
gadījumā, kā arī ar iesnieguma formas papildus skaidrojumiem.

__________________________________________
Klienta zīmogs, pilnvaroto personu vārdi un paraksti

Kontaktpersona (vārds un telefons) ________________________________________

Papildus skaidrojumi Iesniegumam akreditīva atvēršanai
1) Apstiprinātājbanka ir banka, kura papildus AS “ Meridian Trade Bank”apmaksas saistībām uzņemas apmaksas saistības.
AS “ Meridian Trade Bank”, neatkarīgi no klienta norādēm, ir tiesības izvēlēties apstiprinātājbanku pēc saviem ieskatiem.
2) Kā avansa summa norādāma summa, kura tiek apmaksāta ārpus akreditīva ietvariem. Avansa summa nav iekļaujama
akreditīva summā
3) Akreditīva izpildītājbanka ir banka, kurai tiek uzticētas tiesības pārbaudīt dokumentus, novērtēt to atbilstību akreditīva
noteikumiem un veikt apmaksu. Gadījumos, kad akreditīvs tiek apstiprināts, kā izpildītājbanka ir norādāma
apstiprinātājbanka
4) Ar akreditīva apmaksu pēc dokumentu uzrādīšanas tiek saprasta apmaksa uzreiz pēc dokumentu pārbaudes. Katrai bankai
ir tiesības veikt dokumentu pārbaudi 5 bankas darba dienas.
5) Akreditīva apmaksa notiek pēc Klienta norādīto dokumentu pārbaudes. Dokumentu pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz
UCP 600 noteikumiem un Klienta papildus iesniegumā norādītajām prasībām. Banka nenes nekādu atbildību par
dokumentu viltojumiem un to neatbilstību faktiski nosūtītajai precei.
6) Saskaņā ar UCP 600 dokumenti iesniedzami izpildītājbankā 21 dienas laikā pēc transporta dokumenta izsniegšanas datuma
un akreditīva derīguma laikām, ja akreditīvs paredz transporta dokumenta oriģināla iesniegšanu, bet ja akreditīvs
neparedz transporta dokumenta iesniegšanu vai paredz transporta dokumenta kopijas iesniegšanu, tad dokumenti
iesniedzami akreditīva derīguma laikā.
7) Saskaņā ar UCP 600 noteikumiem gadījumos, ja kādai no akreditīva darījumā iesaistītajām bankām nav iespējams ieturēt
savas komisijas no sava klienta, tad tai ir tiesības vērsties pēc savu komisiju apmaksas pie akreditīva izdevēj bankas.
Sakarā ar šiem noteikumiem, AS “ Meridian Trade Bank” patur tiesības debetēt bezierunu kārtībā Klienta kontu par trešo
banku pieprasītajām komisijām akreditīva neizmantošanas gadījumā.
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