
Åpning av remburs 
(Documentary Credit/Credit) 

 Fylles ut av banken: 
 Nummer:  
 IMP   

Skipningsfrist: Utl. Betalingsformidling 
Postboks 6800, Langnes  
9298 Tromsø  

Swift: SNOWNO22 
Telefon:   915 02244 
E-post:  snow@snn.no

Jeg/vi ber om åpning av remburs med følgende opplysninger:  

Oppdragsgivers navn og adresse: Selgers navn og adresse: 

Telefon nr.: 
Telefax nr.: 

Selgers bankforbindelse (hvis oppgitt): eksakt 
Betalbar hos:  Beløp:  cirka 
Presentasjon av dokumenter: inntil 
  Sikt      Kredittid    

Forsikring dekkes av: 
  Kjøper          Selger 

Forsendelse: Dellevering: tillatt ikke tillatt 
Fra:  Til:  Omlasting: tillatt ikke tillatt 

Leveringsbetingelse (fyll ut sted): 

CIF: CFR: FOB: Annet: 
 Disponibel mot følgende dokumenter: 

Faktura Pakkliste 
Bill of lading  Opprinnelsesbevis 
Flyfraktbrev Opprinnelsesbevis G.S.P., Form A 
Bilfraktbrev (CMR) EUR-sertifikat 
Forsikringspolise/sertifikat Eventuelle andre dokumenter: 

 Varebeskrivelse (fortrinnsvis på engelsk): Eventuell proformafaktura eller lignende kan vedlegges. 

Tilleggsbestemmelser (f.eks. skipningsfrister, spesielle klausuler m.m.) 

Bankomkostninger i utlandet skal betales av:        Kjøper           Selger 
Dokumentene må leveres utenlandsk bank senest _________ dager etter dato på skipningsdokumentene.  

Rembursbeløpet bes belastet min/vår konto nr.:   
Skal utenlandsk bank tilføye sin bekreftelse?         Ja          Nei          Kan 

Jeg/Vi godkjenner at rembursbeløpet eventuelt straks overføres 
til den  utenlandske bank som adviserer rembursen eller til en 
av dens korrespondenter. Dette gjelder også ved langsiktige 
remburser, hvis den utenlandske bank forlanger det. I alle 
tilfelle innestår beløpet i utlandet for min/vår regning og risiko. 
Rembursbeløpet med renter og omkostninger forplikter jeg/vi å 
innbetale til Dem. Inntil så er skjedd tjener samtlige 
dokumenter og varer som sikkerhet for hva jeg/vi måtte skylde 
på rembursen. De meddeles herved fullmakt til på mine/våre 
vegne å endossere eller kvittere dokumenter utstedt til min/vår 
ordre. 

I tilfelle jeg/vi unnlater å oppfylle mine/våre forpliktelser er 
banken berettiget til for min/vår regning å avhende 
dokumentene og varene best mulig og søke dekning av 
nettoutbyttet. Eventuell differanse blir å debitere eller kreditere 
meg/oss. 
Jeg/vi er kjent med og godkjenner som gjeldende for denne 
remburs de av Det internasjonale Handelskammer vedtatte 
fellesregler for remburser. Ved remburser som adviseres 
gjennom banker hvor de internasjonale regler ikke er vedtatt, 
kommer dessuten de regler til anvendelse som banken måtte 
følge i henhold til gjeldende kutyme på stedet. 

Bevilget. Sted, dato: 

 

Telefonnummer:  

Sted, dato, firmastempel og forpliktende 
underskrift 

Valuta: 
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