SKB d. d.
Ajdovščina 4
SI –1513 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI40502368

SKB TEL: (01) 471 55 55
Telefaks: (01) 231 45 49
www.skb.si
SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X

C2 zaupno

Nalog za odprtje dokumentarnega akreditiva
Nalogodajalec:

ko je dokument izpolnjen

Akreditivna banka:

Matična številka:

SKB banka d. d. Ljubljana
(50)

Tel./faks:

Referent:

(20)

Rok veljavnosti:

(31D)

Matična številka:

SWIFT koda: SKBASI2X

5026237

Številka akreditiva:
Kraj predložitve dokumentov:
Prek tuje banke – vašega korespondenta
(avizirna banka):

Prosimo, da za naš račun odprete:

(40A)

Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

nepreklicni akreditiv

konfirmirani akreditiv

prenosni akreditiv

nekonfirmirani akreditiv

standby akreditiv
(44A)

po SWIFTU

Kraj nakladanja:

Ime in naslov akreditivnega upravičenca:
(59)

(44C)

Najpozneje do:

(44B)

Za prevoz do:

(43B)

Delne dobave so

dovoljene

prepovedane

(43T)

Pretovarjanje je

dovoljeno

prepovedano

v znesku:
(32B)

z besedo:
z odstopanjem +/brez odstopanja

%

Akreditiv je plačljiv
(41A)

pri akreditivni banki
Akreditiv je plačljiv

avizirni banki
z odloženim plačilom
na vpogled

kateri koli banki v državi upravičenca
dni od datuma:
z akceptom

z negociranjem

Opis blaga in/ali storitev:
(45A)

Pariteta:
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Akreditiv je plačljiv, če se predložijo naslednji dokumenti:

(46A)

(48)

Dokumenti naj se predložijo banki v
veljavnosti akreditiva.

(71B)

Vse provizije in stroške v tujini plača

dneh od datuma na odpremnem dokumentu, vendar ne pozneje od roka

nalogodajalec akreditiva

upravičenec akreditiva

Pripombe (dodatna navodila):
(47A)

Država porekla blaga:
Podatki o plačilu akreditiva
Za odprtje akreditiva

bremenite naš transakcijski račun (TRR) št.:
imamo odobren okvirni kredit št.:

Za stroške in provizije vaše banke nas bremenite po vaši veljavni tarifi. Akreditiv se odpre v skladu z Enotnimi pravili in običaji za
dokumentarne akreditive, Revizija 2007, Publikacija EPO 600.

Kraj in datum:		

		

Podpis nalogodajalca:
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