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Tuontiremburssihakemus

Pyydämme Nordea Bank Oyj:tä (jäljempänä ”pankki”) avaamaan 
peruuttamattoman remburssin meidän lukuumme ja riskillämme 
oheisten ohjeittemme mukaan.
Toimeksiantajan nimi ja osoite

Yhteyshenkilö

Puhelin Fax

Y-tunnus/Henkilötunnus

Remburssinsaajan nimi ja osoite

Remburssinsaajan pankki (mikäli tiedossa)

Toimitus (mistä) Toimitus (mihin) Valuutta ja määrä Toleranssi (mikäli on) 

 +/-            %

Osatoimitukset Uudelleenlastaus Remburssi on käytettävissä

sallittu kielletty sallittu kielletty avistana päivää toimituksesta

esittämisestä
Toimituslauseke (Incoterms 2010)

CIP

CIF

CPT

CFR

FCA

FOB
Paikka (toimituslauseke) Viimeinen toimituspäivä Remburssin vahvistus

pyydetään ei pyydetä remburssinsaajan 
pyynnöstä

Lyhyt tavarankuvaus ilman tarpeettomia yksityiskohtia viitaten proformalaskuun tai tilausvahvistukseen sisältäen mahdollisen määrän poikkeaman

Nordean palkkiot maksaa

toimeksiantaja remburssinsaaja
Nordean ulkopuoliset pankkikulut maksaa

toimeksiantaja remburssinsaaja

Termiinisopimus no. Pääoma veloitetaan tililtä no. Palkkiot veloitetaan tililtä no.

Tähän remburssiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaisia remburssisääntöjä.
Sitoudumme vaadittaessa maksamaan pankille kaikki summat, jotka pankki on maksanut, tai on velvollinen maksamaan tämän hakemuksen perusteella 
avattavan remburssin mukaisesti. Tämä sitoumus koskee myös kaikkia meidän hakemuksemme perusteella tehtyjä remburssin muutoksia. Sitoudumme myös 
noudattamaan ohessa mainittuja Nordean yleisiä tuontiremburssiehtoja. Panttaamme yleisten ehtojen kohdassa 5 ”Panttaukset” tarkoitetut rahavarat, asiakirjat, 
tavarat ja vakuutuskorvaukset sekä lisävakuuden. Annamme suostumuksemme yleisten ehtojen kohdassa 6 tarkoitettuun tietojen käyttöön ja luovuttamiseen.

Kansalliset tilastotiedot
Remburssinsaajan maakoodi Keskuspankin koodi

Paikka ja päiväys

Toimeksiantajan nimi ja allekirjoitus

Täytetään Nordean asiakasvastuullisessa yksikössä
Remburssi avataan

erillispäätöksellä limiitistä katettuna
Paikka ja päiväys

Luottopäätös on tehty.

Pankin ja asiakasvastuullisen yksikön nimi ja allekirjoitus

Lähetetään Trade Finance -yksikköön, missä hakemus myös arkistoidaan. Sivu 1 (1)

Voimassaoloajan päättymispaikka ja -aika Remburssi on

siirrettävissä oleva

Vaaditut asiakirjat on esitettävä            päivän kuluessa tavaran toimituksesta

Allekirjoitettu lasku            kappaleena

Pakkauslista             kappaleena

Alkuperätodistus

GSP alkuperätodistus Form A

Vientilisenssi

Meri/Valtamerikonossementti

Yhdistetyn kuljetuksen 
asiakirja

Lentorahtikirja

Autorahtikirja

Rautatierahtikirja

Vakuutuskirja tai todistus kattaen 
Institute Cargo -ehdon A

Sotariskit

Kuljetusasiakirja osoitettuna

tai määräämälleen

Kuljetusasiakirjan ilmoitusosoite

Lisäehdot
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Tuontiremburssihakemus
Pyydämme Nordea Bank Oyj:tä (jäljempänä ”pankki”) avaamaan peruuttamattoman remburssin meidän lukuumme ja riskillämme oheisten ohjeittemme mukaan.
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Tähän remburssiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaisia remburssisääntöjä.
Sitoudumme vaadittaessa maksamaan pankille kaikki summat, jotka pankki on maksanut, tai on velvollinen maksamaan tämän hakemuksen perusteella avattavan remburssin mukaisesti. Tämä sitoumus koskee myös kaikkia meidän hakemuksemme perusteella tehtyjä remburssin muutoksia. Sitoudumme myös noudattamaan ohessa mainittuja Nordean yleisiä tuontiremburssiehtoja. Panttaamme yleisten ehtojen kohdassa 5 ”Panttaukset” tarkoitetut rahavarat, asiakirjat, tavarat ja vakuutuskorvaukset sekä lisävakuuden. Annamme suostumuksemme yleisten ehtojen kohdassa 6 tarkoitettuun tietojen käyttöön ja luovuttamiseen.
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Lähetetään Trade Finance -yksikköön, missä hakemus myös arkistoidaan.
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Remburssi on
siirrettävissä oleva
Vaaditut asiakirjat on esitettävä            päivän kuluessa tavaran toimituksesta
Allekirjoitettu lasku	           kappaleena
Pakkauslista             kappaleena
Alkuperätodistus
GSP alkuperätodistus Form A
Vientilisenssi
Meri/Valtamerikonossementti
Yhdistetyn kuljetuksen asiakirja
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