דוקומנטים לגביה  -יצוא
שם הלקוח________________________________________________________________________
מס' סניף וחשבון____________________________________________________________________
איש קשר לבירורים__________________________________________________________________

תאריך______________

לכבוד :בנק לאומי לישראל בע"מ – ענף סחב"ל מורכב
הננו מתכבדים למסור לגבייה את הדוקומנטים המפורטים מטה/נבקשכם להכין עבורנו מכתב הוראות גבייה אשר יצורף למסמכים שישלחו ישירות על ידנו
לבנק הגובה (יש למחוק את המיותר) לפי הפרטים הבאים:
פרטי הבנק הגובה
שם הבנק___________________________________________________:
כתובת הבנק המלאה למשלוח הדוקומנטים (שם הסניף ,רחוב ,עיר ,מיקוד ,מדינה):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
קוד סוויפט__________________________________________________:
פרטי הנמשך (היבואן)
שם הנמשך__________________________________________________:
כתובתו_____________________________________________________:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
הסכום לגביה
סכום לדרישה __________________________:מטבע__________________
מספר חשבונית /חשבוניות________________________________________:
__________________________________________________________
מסירה כנגד



תשלום מידי



קיבול שטר חליפין ()BILL OF EXCHANGE



חתימה על שטר חוב ()PROMISSORY NOTE



אחר____________________________________:

הוראות לבנק הגובה (הקף בעיגול)
עמלות בנק לאומי :על חשבוננו  /על חשבון הקונה -ניתן /
לא ניתן לויתור
עמלות והוצאות הבנק בחו"ל :על חשבוננו  /על חשבון
הקונה -ניתן  /לא ניתן לויתור
הוצאות העברת התשלום :על חשבוננו  /על חשבון הקונה
במקרה של  BILL OF EXCHANGEלאחר קיבול:
להחזיר  /להחזיק את השטר
במקרה של ( PROMISSORY NOTEשטר חוב):
להחזיר  /להחזיק את השטר
לבצע פרוטסט באי קיבול/תשלום :לא  /כן (במקרה זה:
הוצאות הפרוטסט :על חשבוננו)
פירוט הדוקומנטים
שם הדוקומנט

מקור

העתק

שטר
חשבון מסחרי
שטר מטען ימי
שטר מטען אווירי
תעודת אריזה
תעודת ביטוח

זמן הפרעון______________________________________:
ללא ערבות  /בערבות של_____________________________

/EUR1תעודת מקור
תעודת זיכוי

פרטי בלדר
חברת הבלדרות______________________________________:
מס' חשבוננו אצלם____________________________________:

אחר
שטר מטען ימי מקורי נשאר בחזקתנו כן  /לא

הוראות ופרטים נוספים (עמלת סוכן ,תנאים מיוחדים):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
בתמורה (לאחר כל הניכויים) נבקשכם לזכות חשבוננו מט"ח מס'__________________________________________________________
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אנו פוטרים אתכם מכל אחריות במקרה שהבנק הגובה ,אליו ישלחו הדוקומנטים בין אם על ידיכם ובין אם ישירות על ידנו (להלן -הקורספונדנט) לא
ימלא את הוראותיכם כדרוש.
במקרים בהם הדוקומנטים ישלחו על ידיכם ,יש לשלוח אותם ללא ביטוח על אחריותנו.
בין אם הדוקומנטים ישלחו על ידיכם ובין אם ישירות על ידנו ,אנו פוטרים אתכם מכל אחריות אם הם יאבדו בדרך או אם יאבדו אצל הקורספונדנט.
אנו פוטרים אתכם מכל אחריות במקרים בהם עלולה להיות שונות בין הוראות מכתב הוראות הגביה שקיבלנו מכם לבין הדוקומנטים שצורפו אליו על
ידנו ,במקרים בהם הדוקומנטים נשלחו ישירות על ידנו לבנק הגובה.
אנו פוטרים אתכם מכל אחריות אם התמורה לא תסולק לכם או אם מאיזה טעם אחר לא יוכל הקורספונדנט להעביר לכם את התמורה.
אנו מסכימים כי )1 :כל העברת מט"ח כפופה לדיני מדינת היעד ו/או המדינה המנפיקה את המט"ח ואשר באמצעותה מתבצעת ההעברה; ו )2 -הגבייה
הנ"ל כפופה לכללים האחידים של לשכת המסחר הבינ"ל בפריז ,ICC International Chamber Of Commerce ,הנהוגים בדוקומנטים לגביה
 Uniform Rules For Collectionsשיהיו בתוקף באותה עת ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בכבוד רב,
__________________________________________
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