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

Exportní Akreditiv
Export Letter of Credit

Průvodní list k předkládaným dokumentům v rámci exportního / dodavatelského akreditivu /
Covering letter to presented documents under export Letter of Credit

Vyplní klient /
To be filled in by customer

Z příkazu / By order of

Reference Citibank / Citibank reference

Měna akreditivu / Letter of Credit CCY

Částka akreditivu / Letter of Credit amount

Tímto vás informujeme, že v příloze k výše zmíněnému exportnímu akreditivu zasíláme následující dokumenty v uvedeném počtu: /
We wish to inform you that under the above export letter of credit we are enclosing the following documents in the amount:
Směnka /
Draft:

Faktura /
Invoice:

Balící list /
Packing list:

Vážní list /
Weight list

Konosament /
Bill of Lading

Let. n. I. /
AWB:

Osvědčení o
Pojistka /
původu /
Insurance Pol. Cert. of origin:

Další dokumenty /
Other documents

Počet faktur / No. of Invoices

Faktura číslo / Invoice number

Ze dne / From day Měna / CCY

Při větším počtu faktur vyhotovte zvláštní sestavení ve stejné úpravě. /
Please, list out separately the individual invoices in attachment, if needed.

Měna / CCY

Částka / Amount

Celkem / Total

Protihodnotu částky připište ve prospěch našeho účtu: /
The counter - value of the amount credit to our account:
Zbytek akreditivu v částce: /
The balance of LC amount:

CIB/TS/06C/05/01/14

Bude námi ještě použit. /
Will be used.
Námi již použit nebude a zmocňujeme vás, abyste o tom informovali svého zahraničního partnera. /
Will not be used and we authorize you to inform your partner abroad.
Zmocňujeme vás, abyste doklady zaslali k inkasu nebo negociaci, protože: /
We authorize you to send the documents for collection or negoation because.
Shora uvedené dokumenty podléhají Jednotným zvyklostem a pravidlům pro dokumentární akreditivy vydanými Mezinárodní
obchodní komorou. / The above documents are subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Letter of Credits
published by the International Chamber of Commerce.
Razítko a podpis oprávněné osoby / Stamp and
authorized signature

Datum / date

X

Platí pouze text označený X / Text marked X valid only

