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VIEJÄN TOIMENPITEET REMBURSSIN SAAVUTTUA
Avuksi remburssin tarkistukseen
Tarkista, että remburssi
Ehdot
•
•
•
•
•

on peruuttamaton (Irrevocable)
on siirrettävissä oleva (Transferable), mikäli remburssi on tarkoitus
siirtää
on vahvistettu (Confirmed), mikäli edellytetty
määrittelee remburssin tuojan ja myyjän (Applicant/Beneficiary)
nimet ja osoitteet oikein
on avattu oikealle määrälle (sallii kauppasopimuksessa mainitun
poikkeaman, Tolerance)

Aika
•
•
•
•

on voimassaoloajaltaan (Expiry) riittävän pitkä
määrittelee laivausajan riittäväksi
antaa riittävän ajan asiakirjojen esittämiselle
on maksettavissa kauppasopimuksen mukaisesti (Avista/Deferred
payment)

•
•
•

sisältää oikean tavarakuvauksen
on toimituslausekkeeltaan (Incoterms 2010) oikein
määrittelee laivausehdot oikein (osatoimitukset, uudelleenlaivaus,
laivaus- ja purkaussatamat)

•
•

sallii sertepartian nojalla esitetyn konossementin (Charter Party B/L),
mikäli kuljetuksen suhteen sovelletaan erillistä rahtaussopimusta
määrittelee sovitun kuljetustavan mukaisen oikean rahtikirjan

•

luettelee sellaiset vakuutusehdot, jotka voidaan kattaa

•
•
•
•
•
•
•

ei vaadi asiakirjoja, joita ei voida esittää
ei vaadi legalisointeja, joita ei voida hankkia
ei rajoita asiakirjojen valmistustapaa
ei ole ristiriidassa vaadittavien asiakirjojen ja toimitusehdon suhteen
määrittelee pankkikulujen maksajaosapuolet kuten sovittu
on kauppasopimuksen mukainen
on kaikilta osin toteutuskelpoinen

Tavara

Rahtikirja

Vakuutus

Muuta

Mikäli havaitsette remburssissa korjattavaa, ottakaa yhteyttä ostajaan tarpeellisten muutosten
tekemiseksi.
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HUOMIONARVOISIA SEIKKOJA ASIAKIRJOJEN LAADINTAAN
Tarkista että
Aika
•
•

tavara on laivattu remburssin määrittelemänä ajankohtana
vaaditut asiakirjat esitetään 21 päivän sisällä laivauksesta/
lähetyksestä, mikäli muuta esitysaikaa ei remburssissa ole mainittu
kuitenkin aina remburssin voimassaoloaikana

•
•

laskun määrä ei ylitä remburssin määrää ellei toisin ole sallittu
lasku sisältää tavarankuvauksen täsmälleen kuten remburssissa on
mainittu sekä että viittaukset (esim. proformalaskuun tai
vientilisenssiin) ovat oikein ja että vaadittavat todistukset ovat
sanatarkasti remburssiehtojen mukaiset
lasku on osoitettu oikealle osapuolelle
laskussa mainittu toimituslauseke on remburssiehtojen mukainen
tavaran määrä, paino (brutto ja netto), tilavuus, laivausmerkit,
yksikköhinta jne. ovat remburssiehtojen mukaiset ja myös
yhdenmukaiset muiden asiakirjojen kanssa

Lasku

•
•
•

Bill of Lading (B/L)
•
•
•
•
•
•
•
•

konossementti osoittaa tavaran lastatuksi laivaan (On Board), mikäli
remburssissa näin edellytetään
konossementti osoittaa lastaus- ja määräsatamat remburssin ehtojen
mukaisesti
konossementti ei osoita kansilaivausta (On deck shipment), mikäli
remburssi ei sitä salli
konossementteja on täysi sarja alkuperäisiä (1/1,2/2,3/3 jne.)
allekirjoitettuja ja siirrettyjä (mikäli vaaditaan) tai kuten remburssissa
on mainittu
konossementti on puhdas (clean) eli ei sisällä negatiivisia merkintöjä
tavaran tai pakkauksen kunnosta tms.
konossementti ei sisällä ylimääräisiä rahtikuluja, joita remburssi ei
salli
konossementissa on remburssin edellyttämä tavaramerkintä
rahdin maksua osoittavat merkinnät (Freight collect/Freight prepaid)
remburssin vaatimalla tavalla

Vakuutus
•
•
•
•

vakuutuskirja on samassa valuutassa kuin remburssi
vakuutusmäärä on remburssin edellyttämä tai ellei remburssissa
mainittu, vähintään 110% laskun arvosta
vakuutusasiakirja kattaa kaikki remburssissa vaaditut riskit
vakuutusasiakirja on päivätty viimeistään laivauspäivänä (mikäli
vakuutusasiakirjasta ei erikseen käy ilmi, että vakuutus on voimassa
laivauspäivästä)
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Tratta (Draft, Bill of Exchange)
•

tratassa on päiväys, allekirjoitus, siirto, viittaus remburssin
numeroon, määrä kirjaimin ja numeroin sama, maksuaika oikein
(Sight/usance), oikea osapuoli maksajana ja että on esitetty vaadittu
määrä (sole/1st and 2nd Bill of Exchange)

•

muut asiakirjat on nimetty oikein, niissä on oikea antaja, viittaus
laskutettuun tavaraan, allekirjoitus mikäli ko. asiakirja edellyttää
allekirjoitusta, sekä että esitetyt asiakirjat ovat keskenään
yhdenmukaisia
siirrot on tehty kaikkiin asiakirjoihin (konossementti,
vakuutusasiakirja, tratta jne.), jotka edellyttävät siirtoa

Muuta

•

