Ábyrgðarumsókn
(Letter of credit)

Númer ábyrgðar:
Nafn:			

Kennitala:

Heimilisfang:			

Sími:

Póstnúmer:

Staður:

Netfang:

Mótt./Seljandi:

Banki:

Fjárhæð:

Ábyrgðin gildir til:

Leyfileg frávik fjárhæðar:

% vextir til viðbótar

+/-

% vextir innifaldir

Ábyrgðin greiðist við:

Sýningu

dögum eftir sýningu/útskipun

Annað:
Hlutaafgreiðsla:

Leyfð

Ekki leyfð

Umhleðsla:

Útskipun í síðasta lagi þann:

Leyfð

Ekki leyfð

Framvísa skal skjölunum í banka erlendis innan                daga
frá útskipun, en innan gildistíma ábyrgðarinnar.

Móttökustaður:
(Place of receipt)

Útskipunarhöfn:
(Port of loading)

Millihöfn:
(Port of discharge)

Afhendingarstaður:
Ábyrgðin er óafturkallanleg (irrevocable). Auk þess skal hún vera:
Staðfest (confirmed)
Óstaðfest (unconfirmed)
Vörulýsing á erlendu máli

EXW

FCA

Framseljanleg (transferable)

Leyfileg frávik vörumagns +/-

FAS

FOB

CFR

CPT

Annað

Staður

Ábyrgðina má greiða gegn eftirtöldum skjölum:
Vörureikningur í

eintökum

EUR skírteini

Matsvottorð

Skipsfarmskírteini í

     eintökum

Flugfarmskírteini

Póstfylgibréf

Tryggingarskírteini sem tekur til:		
Kvittun flutningsmiðlara:
Bankakostnaður erlendis greiðist af:

Annað:

Nafn og heimilisfang:
Kaupanda

Seljanda

Tölvupóstur óskast sendur til:
Móttakandi tölvupósts:
Annað sem umsækjandi óskar eftir að komi fram:
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Ábyrgðarumsókn
(Letter of credit)

Við skuldbindum okkur hér með að standa skil á ábyrgðarfjárhæðinni á því gengi sem ákvarðast á greiðsludegi hjá Íslandsbanka hf., auk vaxta
og kostnaðar. Bankinn áskilur sér rétt til að skuldfæra reikning umsækjanda ábyrgðarinnar fyrir innlendum og erlendum bankakostnaði um leið
og hann myndast. Jafnframt mun Íslandsbanki hf. skuldfæra ábyrgðartaka um ábyrgðarfjárhæðina vegna gjaldfrestsábyrgða, tveimur virkum
dögum fyrir gjalddaga.
Vextir reiknast af fjárhæð sýningarábyrgðar frá greiðsludegi erlendis til greiðsludags hér í bankanum. Kjörvextir óverðtryggðra skuldabréfa
að viðbættu álagi, breytilegir samkvæmt ákvörðun Íslandsbanka hf. eru notaðir þar til 10 dagar eru liðnir frá greiðsludegi erlendis, en eftir það
vanskilavextir eins og þeir eru ákveðnir af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.
Öll skjöl, sem afhent eru bankanum vegna ábyrgðarinar, hefur hann að handveði fyrir öllum þeim viðskiptum sem hann kann að eiga við
ábyrgðartaka. Íslandsbanka hf. er heimilt að framselja öðrum skjölin. Ef nauðsyn krefur, má Íslandsbanki hf. fyrirvaralaust selja vöruna á opinberu
uppboði eða á hvern þann hátt, er bankinn telur sér hagkvæm-ast og á kostnað ábyrgðartaka.
Þær tryggingar  sem undirritaður ábyrgðartaki hefur afhent Íslandsbanka hf. vegna ofangreindrar ábyrgðar taka einnig til ábyrgðarfjárhæðarinnar
þó svo að bankinn kjósi að yfirfæra hana á annað útlánaform, (s.s. með því að skuldfæra reikning tveimur virkum dögum fyrir gjaldaga
ábyrgðarinnar).
Um ábyrgðina gilda hinar almennu reglur um ábyrgðir frá ICC París, eins og þær eru á hverjum tíma (Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits).

Er einhver af stjórnarmönnum félagsins með stjórnmálaleg tengsl (t.d. gegnir opinberri stöðu)?                 Já*                 Nei
*Ef já, skal starfsmaður senda beiðni í gegnum „Nýtt viðskiptasamband“ á innri vef bankans.

Bankanum er heimilt að skuldfæra þóknun og kostnað samkvæmt verðskrá bankans, erlendan bankakostnað og ábyrgðarfjárhæð af
eftirfarandi reikningi:

Undirritaður hefur kynnt sér vandlega framangreinda skilmála.

Staður

Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Undirskrift umsækjanda

Útfyllist af Íslandsbanka hf.
Undirritaður heimilar opnun framangreindrar ábyrgðar og liggja eftirtaldar
tryggingar að baki:

Lánaflokkur:
Kjörþóknun:
Framvirkur gjald.samn.:
Skuldfærslu reikningur:

Undirskrift
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