GHID DE COMPLETARE CERERE DE DESCHIDERE /
MAJORARE ACREDITIV :
Acreditivul reprezintă un aranjament prin care o bancă (Banca Emitentă), care acționează în conformitate cu instrucțiunile primite
de la un client (ordonator), se angajează irevocabil să onoreze (plătească) către exportator (beneficiar), o prezentare de documente
conforme cu termenii și condițiile acreditivului .

Tipul acreditivului - bifați tipul acreditivului solicitat.
Instrucțiuni de confirmare – Indicați dacă acreditivul va fi confirmat de către altă
bancă, dacă se va emite neconfirmat sau dacă instrucțiunea menționează că se poate
adăuga confirmarea.
Ordonator – completați numele complet și adresa companiei dumneavoastră,
numărul de cont, numărul de telefon, adresa de e-mail și persoana de contact.
Beneficiar – completați numele complet al părții în favoarea căreia se emite
acreditivul, adresa și numărul de cont.
Banca Beneficiarului – completați numele complet, adresa și codul SWIFT al băncii la
care acreditivul va fi transmis, spre a fi avizat către Beneficiar.
Data și locul expirării - reprezintă ultima dată de prezentare a documentelor pentru
plată, la Banca Emitentă, Avizatoare sau Confirmatoare, așa cum va fi stipulat în
acreditiv.
Ultima dată de livrare - o dată certa până la care se poate livra marfa ce face obiectul
acreditivului, și care trebuie să fie în interiorul valabilității acreditivului.
Suma – menționați suma în cifre și litere, valută acreditivului și toleranța - dacă există.
Livrări parțiale – bifați dacă livrările parțiale sunt permise sau interzise.
Transbordări – implică descărcarea de pe un mijloc de transport și reîncărcarea pe alt
mijloc de transport; bifați dacă transbordarea este permisă sau interzisă.
Comisioanele Băncii Emitente și ale Băncii Externe – bifați partea care le suportă (fie
ordonatorul, fie beneficiarul sau fiecare la banca sa).
Acreditiv utilizabil la - bifați banca la care acreditivul va fi domiciliat pentru plată.

Prin (utilizabil prin):
plată la vedere - plata la prezentarea documentelor;
plată la scadență – se stabilește o dată fixă de plată, ca număr de zile de la data
emiterii unui anumit document.
prin acceptare de trate - la o dată fixă, stabilită conform clauzelor și condițiilor
menționate în cadrul acreditivului documentar;
prin negociere – reprezintă cumpărarea prin avansarea sau agreerea avansării de
fonduri de către banca desemnată care va cumpăra, trata și / sau, documentele
prezentate pentru plată.
Livrare mărfuri – completați locul de primire, portul sau aeroportul de încărcare,
portul de descărcare sau aeroportul de destinație, locul de livrare, destinația finală a
mărfurilor, după caz.
Denumire mărfurilor / serviciilor – completați descrierea mărfurilor (în engleză).
Condiția de livrare – bifați termenul comercial care stabilește cine suportă cheltuielile
aferente condițiilor și termenilor comerciali de transport, conform INCOTERMS 2010.
Contractul / Factura proformă / Confirmarea de comandă – bifați documentul care
stă la baza tranzacției, completați numărul și data lui.
Documentele solicitate - bifați documentele pe care beneficiarul trebuie să le
prezinte la banca unde acreditivul este utilizabil, în vederea obținerii plății, completați
numărul de exemplare, adaugați alte documente dacă este necesar.
Bifați autorizarea de efectuare a plății și autorizarea de debitare a contului
dumneavoastră cu valoarea acreditivului și a comisioanelor aferente, în vederea
constituirii depozitului collateral.
Banca noastră vă oferă consultanță de specialitate, atât în faza pre-contractuală
cât și în etapele derulării acreditivului, nu ezitați să ne contactați, suntem aici
pentru dumneavoastră.
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