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Pyydämme Danske Bankia muuttamaan remburssin  tai Standby- remburssin nro             ehtoja seuraavasti.  

Vain muuttuneet tiedot täydennetään. 

Toimeksiantajan nimi ja osoite 

Remburssinsaajan nimi ja osoite 

Remburssin määrää korotetaan  Remburssin määrää alennetaan  

Uusi määrä muutoksen jälkeen 

Enintään 

+/- % Uusi voimassaolopäivä 

Remburssi on käytettävissä 

käteismaksua vastaan aikaremburssi maksuaika     päivää laivauspäivästä/muusta 

Osatoimitukset Uudelleenlaivaukset Laivaus viimeistään (uusi laivauspäivä) 

sallitaan kielletään sallitaan kielletään 

Lähtöpaikka/ Tavaran haltuunottopaikka/ Tavaran vastaanottopaikka Tavaran lastauspaikka/ Lähtökenttä 

Tulopaikka/ Tavaran purkaussatama/ Tulokenttä Tavaran lopullinen määräpaikka/ Toimituspaikka 

Tavaran kuvaus  (englanniksi) 

Mitä standby–remburssilla taataan (lyhyesti englanniksi) 

Toimituslauseke 

Muut muutokset/lisäehdot 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1078693-2 

Danske Bank A/S, Kööpenhamina
Tanskan kauppa- ja yhtiörekisteri
Rek. nro 61 12 62 28
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Danske Bankin muutoskulut maksaa  Suomen ulkopuoliset pankkikulut maksaa 

ostaja myyjä   ostaja    myyjä 

Remburssin vahvistusohjeet 

ei vahvistusta vahvistettava vahvistettava myyjän pyynnöstä Remburssi on siirrettävissä oleva 

Valtuutamme Danske Bankin veloittamaan remburssin määrän tililtämme nro 

Valtuutamme Danske Bankin veloittamaan palkkiot tililtämme nro 

Yhteyshenkilön nimi Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite  

Paikka ja päivämäärä 

Yrityksen nimi, virallinen allekirjoitus ja nimen selvennykset 

Puhelin +358 10 546 0000  
Faksi +358 10 546 2536 
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Trade Finance/Dokumenttimaksut 
PL 1244 
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Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. 
Y-tunnus 1078693-2 
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