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Příkazce / Applicant:
Sídlo / Registered seat:
IČ / Ident. No.:
Kontaktní osoba / Contact person:
Telefon / Phone No.:
E-mail / E-mail:

Žádost o otevření neodvolatelného akreditivu
Application for issuance of an irrevocable Letter of Credit
Žádáme Vás tímto o otevření níže uvedeného akreditivu z našeho příkazu a na náš účet.
We hereby request you to open at our order and for our account the below mentioned Letter of Credit.
Převoditelný / Transferable: Banka oprávněná k převodu / Nominated transferring bank

Potvrzený / Confirmed
Nepotvrzený / Unconfirmed

Nepřevoditelný / Not transferable
Částka / Amount

Měna / Currency
Částka slovy /
Amount in words
Částka / Amount

Maximum / Up to
Tolerance / Approximate +/-

%

Příjemce / Beneficiary
Sídlo / Registered seat

Avizující banka / Advising bank
Název, adresa a SWIFT / Name, address and SWIFT

Platný do / Valid to

V / In

Použitelný u / Available with

Citibank

Jiné banky / Other bank:

Banky příjemce /Beneficiary Bank
Použitelný / Available
platbou na viděnou / payment at sight
s odloženou splatností za

dní od data

/ deferred payment

days from date of

Požadované dokumenty / Documents requested
Směnka(y) / Draft(s)

Směnečný dlužník / Drawn on

Dopravní doklad vykazující přepravu / Transport document evidencing shipment
Z / from

Do / to

Přes / via

Plná sada čistých podepsaných palubních konosamentů / Full set of clean signed „On Board“ Bills of Lading
- vystavených na řad / issued to the order
- počet požadovaných originálů / number of requested originals
Duplikát železničního nákladního listu CIM / Duplicate of Railway bill
Třetí originál leteckého nákladního listu / The third original of Airway bill
Silniční nákladní list CMR / CMR
Potvrzení o převzetí zboží / Confirmation about taking over the goods
Obchodní faktura opatřená podpisem a razítkem / Stamped and signed commercial invoice
x kopie / photocopy
x originál / original

CIB/TS/01C/05/01/14

Pojistka nebo pojistný certifikát v /
Insurance Policy or Certificate in
kryjící následující rizika /
covering the following risks:
Osvědčení o původu zboží / Certificate of origin
Balicí list / Packing list
Osvědčení o kvalitě / Quality certificate

X

Platí pouze text označený X / Text marked X valid only

originálech na /
originals for

% hodnoty faktury,
% value of invoice,

Popis zboží (množství, jednotková cena) / Description of goods (quantity, unit price)

%

Množstevní tolerance / Approximate quantity +/Další podmínky / Special conditions
• Dodací podmínky / Terms of delivery

Incoterms 2000

Incoterms 2010

Místo / At
EXW

FOB

CFR

CIF

DAT

FAS

FCA

CPT

CIP

DAP

DDP

Other Terms:

• Poslední datum pro odeslání zboží / Latest date of shipment
Povoleny / Allowed
Zakázány / Not allowed
• Dílčí dodávky / Partial shipments
Povoleny / Allowed
Zakázány / Not allowed
• Překládka / Transhipment
Placeno v místě určení / Collect
Placeno předem/ Prepaid
• Dopravné / Freight
• Dokumenty musí být předloženy nejpozději
dnů po datu vystavení dopravních dokumentů, avšak v rámci platnosti akreditivu/
Documents must be presented within

days after issuance of the shipping documents but within validity of the L/C.

• Výlohy Citibank jdou na účet / Citibank‘s charges are for account of
Příjemce akreditivu / beneficiary

Příkazce / applicant

č. účtu / Account No.

• Výlohy zahraničních bank jdou na účet / Foreign banks charges are for account of
Příjemce akreditivu / beneficiary

Příkazce / applicant

č. účtu / Account No.

• Výplatu tohoto akreditivu proveďte z účtu č. / For payments under this L/C debit account No.
Jiné dokumenty a instrukce / Other documents and instructions

Tento akreditiv seřídí  jednotnými  zvyklostmi a  pravidly  pro  dokumentární  akreditivy  platnými  ke  dni  vystavení  tohoto  akreditivu.
This Letter of Credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits in force at the moment of the issuance of
this Letter of Credit.
Otevření akreditivu se řídí podmínkami

Přiložené Dohody o vystavení akreditivu
Smlouvy o úvěrovém produktu uzavřené dne
Smlouvy o úvěrových produktech uzavřené dne

Opening of L/C is governed by terms and conditions of

the enclosed L/C Issuance Agreement
The Facility Agreement concluded on
The Composite Facility Agreement concluded on

Datum / Date

X

Platí pouze text označený X / Text marked X valid only

Podpis oprávněné osoby / Authorised signature

