Pieteikums akreditīva dokumentu iesniegšanai
Aizpilda Klients

Dokumentāro operāciju daļas darbinieks
Vieta:

Datums:
Iesnieguma numurs:

Akreditīvs

Akreditīva numurs
Akreditīva izdevējbankas nosaukums
AS „Reģionālā investīciju banka”
akreditīva references numurs

14013DC/

Klients (turpmāk - Pārdevējs)
Pārdevēja nosaukums

Pārdevēja norēķinu konta numurs
Kontaktpersona

LV

RIBR

(vārds, uzvārds, amats)

Tālrunis, e-pasts

Prece un summa apmaksai
Summa un valūta

(cipariem un vārdiem)

Preces apraksts,
pielietojums,
izcelsmes valsts un reģions

Pievienotie dokumenti
Dokumenta nosaukums

Oriģināls

Kopija

Dokumenta nosaukums

Pārvedu vekselis/Trata

Transporta dokuments
(BL/ AWB/ CMR/ RWB)

Rēķins

Klienta apliecinājuma vēstule/ sertifikāts

Iepakotā satura apraksts

Klienta apstiprināta e-pasta kopija

Oriģināls

Kopija

Svara sertifikāts
Izcelsmes sertifikāts
Kvalitātes sertifikāts
Analīzes sertifikāts
Apdrošināšanas polise
Radioaktivitātes sertifikāts
Veterinārais sertifikāts
Fumigācijas sertifikāts
Fitosanitārais sertifikāts

Dokumentu kopijas akreditīva izdevējbankai

Citus dokumentus norādiet sadaļā „Papildus informācija”

Klienta paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs
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Instrukcijas
Lūdzu nosūtīt dokumentus saskaņā ar Akreditīvā norādītajām instrukcijām:
veicot dokumentu pārbaudi
neveicot dokumentu pārbaudi – apliecinu, ka apzinos iespējamās negatīvās sekas, ja Akreditīva
izdevējbanka/Pircējs atteiksies pieņemt un apmaksāt dokumentus, kuri neatbilst Akreditīva nosacījumiem

Papildus informācija

Ar šo, dokumentu atgriešanas vai maiņas gadījumā, pilnvaroju sekojošu personu saņemt no AS “Reģionālā investīciju
banka” (turpmāk- Banka) šai Pieteikumā norādītos un tam pievienotos dokumentus, pilnvarojums ir spēkā līdz tā
atsaukuma saņemšanai Bankā:
vārds, uzvārds

personas kods/dzimšanas datums

personas identifikācijas dokumenta numurs

Apliecinu, ka esmu tiesīgs/-a nodot Bankai šajā Pieteikumā norādītos fizisko personu datus, lai nodrošinātu pakalpojuma
sniegšanu. Esmu informēts/-a, ka Banka veic personas datu apstrādi atbilstoši Bankas Fizisko personu datu apstrādes
principiem (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com, un Bankas telpās).
Ar šo apstiprinu, ka pievienotie dokumenti tiek iesniegti Bankai nosūtīšanai saskaņā ar Akreditīvā norādītājām instrukcijām.
Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas Klientam gadījumā, ja:
 Bankai iesniegtie dokumenti ir pretrunā ar Bankas politiku, nacionālo vai starptautisko sankciju noteiktajiem
ierobežojumiem;
 ar kurjerpastu nosūtītie dokumenti tiek bojāti, nozaudēti vai tiek kavēta dokumentu piegāde adresātam.
Ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Pakalpojumu cenrādi esmu iepazinies/-usies un atzīstu tos par sev
saistošiem. Ar šo pilnvaroju Banku komisijas maksas par pakalpojumiem norakstīt no mana norēķinu konta.
Šis Pieteikums sastādīts saskaņā ar un tam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) izdotie noteikumi
„Kredīta vēstuļu vienotās paražas un prakse” (ICC publikācija Nr.600, 2007.g.).

Bankas darbinieks

Klients
Paraksts, paraksta atšifrējums, datums
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