Bank Respublika
BEYNƏLXALQ HESABLAŞMALAR ÜÇÜN AKKREDİTİVİN AÇILMASI HAQQINDA
________________ tarixli ___________ nömrəli ƏRİZƏ
(ingilis dilində doldurulur)
50: Əmr verən şəxs /Applicant
59: Bəhrələnən şəxs /Beneficiary
__________________________________ Hesab
____
nö.____________________________
(adı)
__________________________________
__________________________________ ____
____
(adı)
(ünvan: küçə, şəhər, poçt indeksi, ölkə)
__________________________________
__________________________________ ____
____
(ünvan: küçə, şəhər, poçt indeksi, ölkə)
(əlaqə telefonu, faks nömrələri, elektron
__________________________________
poçtu ünvanları)
____
(əlaqə telefonu, faks nömrələri, elektron
poçtu ünvanları)
40A: Akkreditivin növü /Form of
31D: İstifadə müddətinin başa çatdığı tarix
documentary credit
və yer / date and place of expiry:
- çağırılmayan /irrevocable
__________________________________
- ehtiyat /standby
___
- həvalə edilə (köçürülə) bilən
(tarix)
/transferrable
__________________________________
___
(müddətin bitdiyi yer)
32B: Akkreditivin məbləği / Amount: ____________________________________
(valyuta)
(məbləğ rəqəmlərlə)
______________________________________________________________________
_______
(məbləğ və valyuta söz ilə)
- 39A: yol verilən xəta /tolerance: + ____/____%%
- 39B: Maksimal hədd / not exceeding

- 39C: Əlavə məbləğlər /additional
amounts
__________________________________
___
(ad, valyuta, məbləğ)
41A: Akkreditiv aşağıda göstərilən
Akkreditiv aşağıda göstərilən üsul ilə icra
sistemdə icra olunur /Available with:
olunur /By:
__________________________________ - “təqdim etmə”dən sonra ödəniş /by
____
payment (at sight)
(SWIFT, ad, şəhər, ölkə)
- möhlətli ödəniş /by deferred payment
- aksept /by acceptance
- sövdələşmə /by negotiation
- qarışıq ödəniş /by mixed payment
42a: Barat vekseli aşağıda göstərilən
42C: Barat vekselinin müddəti /tenor of the
ünvana göndərilir /draft drawn on:
draft
__________________________________ __________________________________
____
___
(SWIFT, ad, şəhər, ölkə)
(müddət təqvim günləri ilə, günlərin
sayılmasını başlamağa əsas verən hadisə)
42P /42M: Möhlətli /qarışıq ödənişin təfərrüatları /deferred /mixed payment details:
______________________________________________________________________

_______
(müddət təqvim günləri ilə, günlərin sayılmasını başlamağa əsas verən hadisə)
57A: Avizo göndərən bank /Advising bank: 49: Təsdiqləmə /Confirmation:
__________________________________ - əlavə etmək /confirm
____
- əlavə edilə bilər /may add
(SWIFT, ad, şəhər, ölkə)
- tələb olunmur /without
43P: Hissə-hissə yükləyib göndərmələr
43T: Yolda yükün başqa nəqliyyat
/partial shipments:
vasitəsinə keçirilməsi /transhipment
- icazə verilir /allowed
- icazə verilir /allowed
- qadağan olunur /prohibited
- qadağan olunur /prohibited
44A: Malın yüklənib göndərilmək üçün
44E: yükləmə limanı /göndərmə aeroportu
qəbul edildiyi yer /.....-dan göndərmə
/ port of loading /airport of departure
/malın cavabdehlik öhdəliyi əsasında qəbul
edildiyi yer / taking in charge /dispatch
from... /place of receipt
44B: Son təyinat məntəqəsi /...-a nəql
44F: boşaltma limanı /təyinat aeroportu
edilmək üçün /çatdırma ünvanı /place of
/port of discharge /airport of destination
final destination /for transportation
to.../place of delivery
44C/ D: Son yükləyib-göndərmə tarixi və ya müddəti /latest date or period of shipment:
_____________________________________________________________
45A: mallar, işlər, xidmətlərin təsviri /Description of goods and /or services:
46A: tələb olunan sənədlər /documents required:
47A: Əlavə şərtlər /additional conditions:
48: Sənədlərin təqdim edilməsi müddəti /period for presentations:
______________________________________________________________________
_______
(sənədlərin təqdim edilməsi müddəti akkreditivin qüvvədə olma müddətindən artıq
olmamalıdır)
71B: Akkreditiv üzrə komisyon haqları və xərclərin ödənilməsi şərtləri /commissions,
charges and fees:
BANK ÜÇÜN TƏLİMATLAR
Akkreditiv beynəlxalq hesablaşmalar üçün nəzərdə tutulur və Fransanın Paris şəhərində
yerləşən Beynəlxalq ticarət palatasının dərc etdiyi “Sənədli akkreditivlər üçün vahid
qaydalar və adətlər”-inin akkreditivin buraxıldığı tarixdə qüvvədə olan variantı ilə
tənzimlənir.
Bu sənəd vasitəsilə sizə səlahiyyət veririk ki, yuxarıda qeyd olunan şərtlərə uyğun
olaraq, öz qərarınızla və bu şərtlərə zidd olmayaraq etdiyiniz istənilən düzəlişlər,
dəyişikliklər və əlavələr ilə birlikdə akkreditiv buraxasınız.
Akkreditiv üzrə öz öhdəliklərimizin təminatı qismində aşağıda göstərilənləri təqdim
edirik:
- akkreditiv məbləğində pul təminatı, o cümlədən akkreditiv hesabına ödənilən, yuxarıda
qeyd olunan bizim _______ nömrəli hesabımızdan silinməsini xahiş etdiyimiz əlavə
məbləğlər

- _____________ tarixli ____ nömrəli müqavilə üzrə təminat
Sizdən xahiş edirik ki, sizdə və /yaxud digər banklarda bu akkreditiv üzrə və ya bununla
əlaqədar olaraq yaranan, həm akkreditivin və /yaxud müqavilənin şərtlərinə uyğun
olaraq bizim hesabımıza aid edilən, həm də bəhrələnən şəxsin hesabına aid edilən,
lakin hər hansı səbəbdən onun tərəfindən ödənilməyən bütün komisyon haqlarını və
xərcləri, habelə bu akkreditiv üzrə üçüncü şəxslərdə yaranan komisyon haqlarını və
xərcləri bizim istənilən hesabımızdan siləsiniz.
Son hesabat vermə dövrü üzrə mühasibat balansı və mənfəətlər və itkilər haqqında
hesabatın surəti federal vergi xidməti müfəttişliyinin qeydləri ilə birlikdə bu sənədə əlavə
olunur.
Tətbiq edilən tariflər və onların dəyişdirilməsi qaydası ilə tanış olduq.
Birinci imza (təşkilatın rəhbəri)
M.Y.
_______________ (________________)
(________________)
(İmza)
(A.A.Soyadı)

İkinci imza (baş mühasib)

_______________
(İmza)

(A.A.Soyadı)

Bankın əməliyyat şöbəsi tərəfindən doldurulur
Əmr verən şəxsin imzası və möhürü imzalar və möhür şəkli nümunələri vərəqəsinə
uyğun gəlir.
______________________________________
(Məsul icraçı, imza, A.A.S.)
(tarix)
Bankın Qarşılıqlı kredit şöbəsi tərəfindən doldurulur
_______________ tarixli ___________/3137/_________ /_______/____ nömrəli
Sövdələşmə pasportu rəsmiləşdirilmişdir, akkreditivin buraxılmasına icazə verirəm.
________________________________
(Məsul icraçı, imza, A.A.S.)
(tarix)
Əmr verən şəxs: ______________________
cəmi 2 səhifə

1-ci səhifə,

