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Pyydämme pankkia avaamaan hakemuksen perusteella seuraavan sisältöisen peruuttamattoman remburssin.
Pyydämme pankkia avaamaan hakemuksen perusteella seuraavan standby-remburssin.
Toimeksiantajan nimi ja osoite

Remburssinsaajan nimi ja osoite

Remburssinsaajan pankki

+/-%

Valuuttalaji ja määrä

Enintään

Viimeinen voimassaolopäivä

Remburssi on käytettävissä
käteismaksua vastaan

aikaremburssi

Osatoimitukset
sallitaan

maksuaika

Uudelleenlaivaukset
kielletään

sallitaan

päivää laivauspäivästä/muusta
Laivaus viimeistään

kielletään

Lähtöpaikka/Tavaran haltuunottopaikka / Tavaran vastaanottopaikka

Tavaran lastauspaikka / Lähtökenttä

Tulopaikka/Tavaran purkaussatama / Tulokenttä

Tavaran lopullinen määräpaikka / Toimituspaikka

Tavarankuvaus (englanniksi)

Mitä standby-remburssilla taataan (lyhyesti englanniksi)
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Toimituslauseke
Vaadittavat asiakirjat
Kauppalasku

Vakuutuskirja tai –todistus englantilaisin (A)-ehdoin

Yhdistetyn kuljetuksen asiakirja

Meri-/valtamerikonossementti, täysi sarja,asetettuna orderille ja avoimesti siirrettynä

Lentorahtikirja

Autorahtikirja

Rautatierahtikirja

Pakkauslista

Alkuperätodistus

GSP-todistus

Muu, mikä?
Lisäehdot

Suomen ulkopuoliset pankkikulut maksaa
ostaja

myyjä

Asiakirjat esitettävä

päivän sisällä laivauksesta.

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

Danske Bank
Trade Finance/Dokumenttimaksut
PL 1244
00075 DANSKE BANK

Puhelin

Faksi

Puhelin +358 10 546 0000
Faksi +358 10 546 2536

Sähköpostiosoite

Allekirjoitus sivulle 3

Tietosuojatiedote
”Tallennamme ja käsittelemme yritystänne sekä yrityksenne pankkiasiakkuuteen liittyen sen edustajia, toimihenkilöitä ja omistajia
koskevia henkilötietoja tarjotaksemme yrityksellenne palveluita ja ratkaisuja sekä noudattaaksemme finanssialan yrityksiä koskevia
lainsäädännön vaatimuksia. Voitte lukea tietosuojatiedotteestamme www.danskebank.fi/tietosuoja mitä tietoja henkilöistä
tallennamme, kuinka käsittelemme tietoja ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet. Tietosuojatiedote on saatavissa
myös kirjallisena. Tietosuojatiedotteesta löytyvät myös yhteystietomme, mikäli sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioissa.
Kun yrityksenne toimittaa meille henkilötietoja asiakkaanamme tai kun joku muu toimittaa meille henkilötietoja yrityksenne
puolesta, yrityksenne vakuuttaa, että luovuttajalla on oikeus luovuttaa kyseisiä henkilötietoja. Yrityksenne sitoutuu myös
huolehtimaan siitä, että kutakin henkilöä on informoitu tietosuojatiedotteemme sijainnista.”

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

REMBURSSIHAKEMUS
TUONTIREMBURSSIN YLEISET EHDOT

Sivu 3(4)

Nämä yleiset ehdot on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat.
Voimaantulopäivä 1.3.2002
Remburssin kate
Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan remburssin katteen vaadittaessa, kuitenkin viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen maksun eräpäivää.
Mikäli remburssi on euroalueen ulkopuolisen maan valuutan määräinen ja kate tai veloitus suoritetaan euroina, käytetään pankin noteeraamaa
käsittelyhetken myyntikurssia, jollei muuta ole sovittu. Pankki hankkii toimeksiantajan lukuun ja vastuulla katteeksi tarvittavan valuutan.
Mahdollinen käyttämättä jäänyt valuuttakate tai sen osa palautetaan pankin noteeraamaan palautushetken ostokurssiin.
Kulut, verot ja palkkiot
Toimeksiantaja sitoutuu pankin vaatiessa maksamaan remburssista veloitettavat palkkiot, koron sekä kirje-, tele-, kuriiri- ja muut kulut. Lisäksi
toimeksiantaja sitoutuu vaadittaessa maksamaan ulkomaisten pankkien mahdollisesti veloittamat kulut ja palkkiot sekä remburssin perusteella
mahdollisesti perittävät leima-, luotto- ja muut verot sekä perimiskulut.
Viivästyskorko
Mikäli toimeksiantaja ei täytä remburssiin liittyviä maksuvelvoitteitaan, pankilla on oikeus periä toimeksiantajalta korkoa remburssin perusteella
maksamistaan suorituksista, erääntyneistä palkkioistaan ja pankille aiheutuneista kuluista. Jollei muuta ole erikseen sovittu, viivästyskorko on
7 prosenttiyksikköä yli asianomaisen ministeriön vahvistaman viitekoron siitä, kun pankki maksoi remburssin määrän tai osan siitä tai kulun tai,
kun palkkio erääntyi siihen, kunnes toimeksiantaja maksaa remburssin katteen, korvaa kulut tai maksaa palkkion pankille.
Asiakirjat
Toimeksiantaja sitoutuu vahvistamaan pankilta saamiensa asiakirjojen vastaanoton viivytyksettä sekä antamaan pankin niin vaatiessa
viivytyksettä asiakirjoja koskevan hyväksymis- tai hylkäämisilmoituksensa.
Panttaukset (ei sovelleta Standby-remburssiin)
Toimeksiantajan remburssiin perustuvien velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi toimeksiantaja panttaa tällä sitoumuksella pankille kaikki
remburssin katteeksi maksetut rahamäärät, pankin tai sen kirjeenvaihtajapankin vastaanottamat remburssiasiakirjat samoin kuin niissä mainitut
tavarat ja/ tai vastaavat vakuutuskorvaukset. Mikäli toimeksiantaja jättää täyttämättä tämän sitoumuksen ehdot, pankilla on oikeus
toimeksiantajaa kuulematta, tuomiota tai päätöstä hakematta tai laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta ja panttia myytäväksi
kuuluttamatta julkisella huutokaupalla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla muuttaa pantti rahaksi. Pankilla on oikeus siirtää toimeksiantajaa
enempää kuulematta toimeksiantajan määräämälle asetetut asiakirjat kolmannelle henkilölle sekä muutenkin toimeksiantajan puolesta
allekirjoittaa asiakirjoja, mikäli se on tarpeen pantin realisoimiseksi. Pankki on oikeutettu, mutta ei velvollinen toimeksiantajan kustannuksella
ryhtymään tarpeelliseksi katsomiinsa toimiin pantin arvon turvaamiseksi.
Oikeuspaikka
Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
REMBURSSIHAKEMUKSEN LIITTEET:
Tilausvahvistus/proformalasku tai muu selvitys kaupan ehdoista
Sitoudumme noudattamaan tämän hakemuksen perusteella avattavan remburssin ehtoja mukaan lukien ”Tuontiremburssin yleiset ehdot” ja
panttaamme Danske Bankille tuontiremburssin yleisten ehtojen kohdassa ”Panttaukset” tarkoitetut rahavarat, asiakirjat, tavarat ja
vakuutuskorvaukset.
Tähän remburssiin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaisia remburssisääntöjä.
Sitoudumme noudattamaan tämän hakemuksen perusteella avattavan standby-remburssin ehtoje yleiset ehdot mukaan lukien.
Tähän standby-remburssiin sovelletaan (valitse säännöstö)

Yhdenmukaisia remburssisääntöjä (UCP 600)
International Standby Practices ISP98

Paikka ja päivämäärä
Yrityksen nimi, virallinen allekirjoitus ja nimen selvennykset
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•

Valitse, haetko kaupallista tuontiremburssia vai standby-remburssia. Standby-remburssi on pankkitakuun kaltainen, maksun tai suorituksen
vakuutena käytettävä remburssi, johon sovelletaan UCP600-sääntöjä soveltuvin osin. Standby-remburssissa ei yleensä tarvita
laivaustietoja.

•

Toimeksiantajan (ostajan) nimi ja osoite, jonka halutaan näkyvän kauppalaskussa.

•

Remburssinsaajan (myyjän) nimi ja osoite, jonka halutaan näkyvän kauppalaskussa.

•

Myyjän eli remburssinsaajan pankki, jos myyjä on toivonut remburssin avattavaksi tietyn pankin kautta. Tiedon puuttuessa Danske Bank
käyttää omaa kirjeenvaihtajapankkiverkostoaan.

•

Remburssin valuuttalaji (esim. USD) ja -määrä:
- enintään = käytettävissä oleva määrä, jota ei saa ylittää
- jos määrässä sallitaan %-määräinen vaihtelu, merkitään prosenttiluku (esim. +/- 10 %).

•

Päivä, jona myyjän on viimeistään esitettävä vaaditut asiakirjat pankille.

•

Jos remburssi on käytettävissä käteismaksua vastaan, myyjä saa maksun heti (at sight), aikaremburssissa myyjä saa maksun sovitun
maksuajan kuluttua. Merkitään maksuajan pituus päivinä ja alkamishetki.

•
•

Osatoimituksella tarkoitetaan tavaran toimitusta useampana kuin yhtenä eränä.
Uudelleenlaivauksella tarkoitetaan tavaran siirtämistä matkan aikana kuljetusvälineestä toiseen. Suurin osa Suomeen tuotavista lasteista
uudelleenlaivataan, joten kielto soveltuu vain erityistapauksiin.

•

Viimeinen sallittu kuljetusasiakirjan osoittama laivauspäivä.

•

Tavaran lähetys- tai haltuunottopaikka tai lähtölentokenttä. Merikonossementissa lastaussatama.

•

Tavaran määräpaikka tai tulokenttä. Merikonossementissa purkaussatama.

•

Tavarankuvaus lyhyesti ulkomaan kielellä, mieluiten englanniksi. Lisänä voi olla viittaus proformalaskuun, tilausvahvistukseen tai
sopimukseen. Toimituslauseke määrittää tavaran toimitusvelvollisuuden, tavaravastuun siirtymispisteen ja -hetken sekä rahti- vakuutusym. kustannusten jakautumisen ostajan ja myyjän kesken. Toimituslausekkeena suositellaan käytettäväksi Kansainvälisen kauppakamarin
INCOTERMS toimituslausekkeita, joista viimeisin versio 2010 astui voimaan 1.1.2011.

•

Kuvaa lyhyesti, mitä standby-remburssilla on tarkoitus taata (esim. ennakkomaksutakaus, maksutakaus, toimitustakaus, tarjoustakaus tai
takuuajantakaus).

•

Luetellaan asiakirjat, jotka myyjän on esitettävä pankille saadakseen maksun. Kuljetusasiakirjoista valitaan käytetyn kuljetusmuodon
mukainen asiakirja, esim. lentokuljetuksessa lentorahtikirja. Vakuutuskirja vaaditaan vain, mikäli myyjällä on vakuuttamisvelvollisuus (CIF- ja
CIP-lausekkeet). Mikäli jonkin asiakirjan antajan ja/tai sisällön suhteen on vaatimuksia, niistä tulee mainita erikseen.

•

Vaadittavat asiakirjat: Standby-remburssit asetetaan yleensä maksettavaksi pelkkää maksuvaatimusasiakirjaa (esim. beneficiary’s signed
statement) vastaan. Lisäksi voi esim. maksua taattaessa vaatia esitettäväksi kopion kauppalaskusta. Merkitse vaadittavat asiakirjat kohtaan
”Muu, mikä?”.

•

Elleivät lisäehdot mahdu niille varattuun tilaan, käytetään allekirjoitettua liitettä.

•

Ostajan ja myyjän on sovittava keskenään pankkikulujen maksamisesta. Useimmissa tapauksissa myyjä maksaa oman pankkinsa kulut.

•

Remburssisääntöjen mukaan kuljetusasiakirja on esitettävä pankille viimeistään 21 päivän sisällä laivauspäivästä (mutta kuitenkin
remburssin voimassaoloaikana). Osapuolet voivat halutessaan muuttaa päivien lukumäärää.

•

Remburssin vahvistuksella tarkoitetaan sitä, että myyjän pankki sitoutuu ostajan pankin tavoin remburssin maksamiseen. Tästä
sitoumuksesta myyjän pankki veloittaa vahvistuspalkkion.

•

Siirrettävissä olevalla remburssilla tarkoitetaan remburssia, jonka remburssinsaaja voi kokonaan tai osittain siirtää toiselle osapuolelle

•

Toimeksiantajan tili, jolta pankki voi tämän valtuutuksen nojalla periä remburssin määrän sekä siihen liittyvät kulut ja pankin palkkiot.

(alihankkijalle).
Merkitään, mikäli kulut peritään eri tililtä.
•

Asiaa yrityksessä hoitavan henkilön yhteystiedot (ei välttämättä ole allekirjoittaja).

•

Toisen sivu lopussa: Toimeksiannon antopäivä ja –paikka ja toimeksiantajan virallinen, kaupparekisterin mukainen allekirjoitus.
Allekirjoituksen tulee olla virallinen, koska hakemuslomake sisältää mm. panttauksen.

•

Toimeksiantajan tulisi tutustua remburssihakemuslomakkeen yleisehtoihin.
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