Akreditiivi avamise taotlus
Documentary Credit Application
Akreditiivi nr / Documentary Credit (DC) reference no.

Taotleja (ärinimi, registrikood, aadress, tel)
Applicant (name, registry code, address, phone)

Limiidilepingu nr. / Limit Agreement no.
NB! Täidetakse, kui akreditiivi väljastamist taotletakse Coop Pangaga sõlmitud
limiidilepingu alusel / To be filled in only when issuance of DC is applied for under
Limit Agreement signed between Coop Pank and Applicant)

Saaja (ärinimi, aadress) / Beneficiary (name, address)

Taotluse kuupäev /
Date of Application
Akreditiivi tüüp
 Tagasivõtmatu akreditiiv / Irrevocable Letter of Credit
 Ülekantav akreditiiv / Transferable Credit
 Standby-akreditiiv / Standby Letter of Credit

Akreditiivi aegumiskuupäev ja -koht /
DC Expiry Date and Place
Saaja pank ja SWIFT kood / Beneficiary's Bank and SWIFT code*

Akreditiivi kinnitamine / Confirmation of the DC:
 pole vajalik / not requested
 vajalik / requested
 võib lisada / may add

Summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta /
Amount (in figures and words) and currency:

Osalised tarned / Partial Shipments
 lubatud / allowed  keelatud / not allowed
Ümberlaadimine / Transshipments
 lubatud / allowed
 keelatud / not allowed

Tolerants / Tolerance
Akreditiiv on väljamakstav / DC available by:
 dokumentide esitamisel/ by payment at sight

 makse edasilükatud maksetähtajaga / by deferred payment

.............. päeva transpordidokumendi kuupäevast /
days from date of transport document
.............. päeva pärast dokumentide esitamist / days after sight
 muu tingimus / other conditions…………………………………………

Tarne / Shipment
Lähtepunkt / From:
Sihtpunkt / For transportation to:
Mitte hiljem kui / Not later than:

Pangatasud väljaspool avajapanka / Banking charges outside of the
issuing Bank
 Taotleja kanda / For Applicant's account
 Saaja kanda / For Beneficiary's account
Kauba lühikirjeldus inglise keeles / Brief description of the Goods in English
Tarnetingimus / Delivery Term:
 CIF  CIP  CPT  CFR
 FOB  FCA  FAS
 EXW  DAP  DDP  DAT
Määratud koht/place:
...................................................................
Nõutavate dokumentide loetelu / List of documents required:

3. Kindlustusdokument / Insurance Document:

1. Allkirjastatud kaubaarve (........ originaali ja ......... koopiat)
Signed Commercial Invoice (......... originals and ......... copies)

 Poliis / Policy  Sertifikaat / Certificate
 Kaetavad riskid / Covering the following risks:

2. Transpordidokum ent / Transport Document:

....................................................................................................................

 Merekonossement / Marine / Ocean Bill of Lading

....................................................................................................................

.............................................................................................................

4. Sertifikaadid / Certificates of:

Kauba saaja (täita juhul, kui kauba saaja ei ole Taotleja) / Consignee

 Päritolusertifikaat, välja antud (kelle poolt) / Certificate of Origin

(to be filled in if applicant is not the consignee)
.............................................................................................................
Kauba saabumisest teatada / Notify
.............................................................................................................

(issued by) ………...……………………………………….……………….…..

 Analüüsisertifikaat, välja antud (kelle poolt) / Certificate of Analysis
(issued by) …………….……………………………………….………….……

 Kvaliteeditunnistus, välja antud (kelle poolt) / Quality Certificate,

(issued by) .................................................................................................

 CMR-saateleht / CMR-Waybill
.............................................................................................................

 Õhutranspordi saateleht / Air Waybill
.............................................................................................................

Muu transpordidokument / Other transport document
.......
............................................................................................

5. Muud dokumendid / Other Documents:

 Pakkeleht / Packing List .…………………………………………….….…
 Kaaluleht / Weight List .……………………………………………..……
 ..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………

Coop Pank AS
Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Eesti
e-post info@cooppank.ee
registrikood 10237832
SWIFT EKRDEE22

tel +372 669 0966
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Dokumendid esitada ......... päeva jooksul peale transpordidokumendi väljaandmist, kuid akreditiivi kehtivusaja jooksul.
Documents to be presented within ............days after the date of shipment but within the validity of the DC.
Akreditiivi summa ja kõik muud akreditiiviga seotud tasud debiteerida kontolt nr …………………………………..…………..
DC amount and all relevant charges debited from account no………………………………………………….………………....
Riskitasu / Risk fee …………….% aastas, min 100 EUR.

Akreditiivi tagatis(ed) / DC collateral(s)
Ei täideta, kui akreditiiv väljastatakse ülaltoodud limiidilepingu alusel/ Not to be filled, if the DC is issued under above mentioned Limit Agreement

 Rahaliselt kaetud akreditiiv. Akreditiivi maksimumsumma debiteerida taotleja kontolt enne akreditiivi avamist.

Cash covered DC. DC maximum amount to be debited from the Applicant’s account before issuance of the DC

 Muu ... (nimetada kõik tagatised)
Other ... (list all collaterals)

.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Muud instruktsioonid / Additional Instructions:

Käesolevaga palume Coop Pangal kooskõlas ülaltoodud instruktsioonidega ja
Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandega “Akreditiivide käsitlemise
üldistatud tavad ja praktika” välja anda akreditiiv. Oleme tutvunud ja nõus
akreditiivi tingimustega.
We request Coop Pank to issue documentary credit in accordance with the
above instructions and the publication of International Chamber of Commerce “
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”. We have acquainted
ourselves with and accept the documentary credit terms and conditions.
............................................................................................................................
Taotleja esindaja nimi ja allkiri /
Name and signature of the Representative of the Applicant

*Kui akreditiivi teatamine taotleja valitud panga vahendusel ei ole võimalik, on Coop Pangal õigus kasutada akreditiivi teatamiseks teise panga
teenuseid / In case it is not possible to advise the DC directly to the selected bank, Coop Pank has the right to advise the letter of credit through a
bank of their own choice.
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AKREDITIIVI TINGIMUSED
1. Akreditiivi leping
Käesolev akreditiivi avamise leping (edaspidi “Leping”) koosneb akreditiivi avamise taotlusest (edaspidi “Avamistaotlus”) ja käesolevatest
tingimustest. Avamistaotluse allkirjastamisega annab Taotleja Coop Pank aktsiaseltsile, registrikood 10237832 (edaspidi "Pank") korralduse
Avamistaotluses toodud tingimustel akreditiivi (edaspidi “Akreditiiv”) avamiseks. Pangal ei ole kohustust Lepingu alusel Akreditiivi avada. Pank
teavitab Taotlejat Akreditiivi mitte avamisest viie (5) pangapäeva jooksul Avamistaotluse saamisest.
2. Taotleja kohustuste tagamine
2.1 Rahalise kattega Akreditiivi korral debiteerib Pank Akreditiivist tulenevate Taotleja maksekohustuste täitmise tagamiseks Taotleja kontot
Akreditiivi maksimumsummale vastavas summas (edaspidi “Kattesumma”). Avamistaotluses toodud valuuta puudumisel Taotleja arvelduskontol
teostab Pank konverteerimise Akreditiivi valuutasse Akreditiivi maksimumsumma ulatuses lähtudes sel hetkel kehtivast vastava valuuta
müügikursist Pangas.
2.2 Pank teeb Akreditiivi alusel väljamakse Kattesumma arvel. Pangal on õigus Kattesumma arvel tasuda muid Akreditiiviga seotud Taotleja poolt
tasumisele kuuluvaid tasusid või kulusid.
2.3 Väljamaksmata Kattesumma tagastab Pank Taotlejale pärast Akreditiivi aegumist ja kõigi Akreditiivist tulenevate Taotleja kohustuste täitmist
kümne (10) kalendripäeva jooksul. Pangal on õigus Kattesumma tagastamist edasi lükata, kui Pangal on mõistlik kahtlus, et Akreditiivi alusel
võidakse Pangale esitada veel Akreditiiviga seotud ja Taotleja poolt hüvitamisele kuuluvaid nõudeid. Akreditiivi kattesumma tagastamisel ei vastuta
Pank valuutakursi muutuste eest. Panga käsutuses oleva Kattesumma eest Pank intressi ei maksa.
2.4 Rahalise katteta Akreditiivi korral tagavad Lepingust tulenevaid Panga nõudeid Taotleja ja Panga vahel Akreditiivi avamiseks sõlmitud
limiidileping või muu(d) kokkulepitud tagatis(ed). Sel juhul debiteerib Pank Akreditiivi alusel väljamakstava summa väljamaksmise päeval Taotleja
kontolt. Taotleja kohustub tagama, et Akreditiivi tagamiseks seatud tagatised ei lõppeks enne Akreditiivi aegumiskuupäeva ja kõigi Akreditiivist
tulenevate Panga kohustuste täitmist. Pangal on õigus tagatiste vabastamist edasi lükata ja/või nõuda tagatiste kehtivuse pikendamist, kui Pangal
on mõistlik kahtlus, et Akreditiivi alusel võidakse Pangale esitada veel Akreditiiviga seotud ja Taotleja poolt hüvitamisele kuuluvaid nõudeid.
3. Väljamaksed
3.1 Akreditiivi summa väljamaksmiseks Pangale esitatud dokumendid annab Pank Taotlejale üle isiklikult või saadab kullerposti või tähitud posti
teel. Akreditiivi alusel Pangale esitatud dokumentide saatmine ja edastamine toimub Taotleja vastutusel. Taotleja kinnitab, et on teadlik dokumentide
kullerposti teel või tähitud postiga saatmisega seotud riskidest ning aktsepteerib, et Pank ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida dokumentide
kullerposti teel või tähitud postiga saatmise tõttu.
3.2 Pank teeb Akreditiivi alusel väljamakse, kui Akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis Panga hinnangul vastavad Akreditiivi tingimustele.
Väljamakse tegemisest teavitab Pank Taotlejat vähemalt üks pangapäev ette.
3.3 Kui esitatud dokumendid Panga hinnangul Akreditiivi tingimustele ei vasta, teavitab Pank sellest Taotlejat. Taotleja kohustub Panka viivituseta
informeerima oma seisukohast esitatud dokumentide vastavuse osas. Taotleja nõudmisel maksab Pank Akreditiivi summa või selle osa välja
olenemata sellest, et esitatud dokumendid Akreditiivi tingimustele ei vasta.
3.4 Pangal on õigus Taotleja nimel võtta endale edasilükatud maksmise kohustusi vastavalt Akreditiivi tingimustele.
4. Tasud ja kulud
4.1 Taotleja maksab Akreditiiviga seotud teenustasud vastavalt Akreditiivi tingimustele ja Panga hinnakirjale. Lisaks hüvitab Taotleja Akreditiivi
käsitlemise kulud, mis esitatakse Pangale seoses Akreditiiviga, sh pärast Akreditiivi tähtaja möödumist.
4.2 Pank debiteerib ilma Taotleja täiendava korralduseta Taotleja arvelduskontot Pangas Akreditiivi teenindustasude ja Panga poolt Akreditiivi
teenindamisel tehtud kulutuste summas, samuti välispankade teenustasude ja nende poolt tehtud kulutuste summas. Pangal on õigus debiteerida
ülalmainitud summad ettemaksena.
4.3 Juhul, kui Akreditiivi summa jääb välja maksmata, on Pangal õigus debiteerida enda ja välispankade kulude summa Taotleja arvelduskontolt
Pangas, kui Akreditiivi Saaja ei ole nimetatud kulusid ise tasunud või keeldub seda tegemast.
4.4 Taotleja maksab Pangale Akreditiivi riskitasu ettemaksena maksimaalse Akreditiivi kehtivusaja eest.
5. Kohalduv õigus
Akreditiivile kohaldatakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja 2007. a väljaande "Akreditiivide käsitlemise üldistatud tavad ja praktika UCP 600"
tingimuste inglise keelset redaktsiooni, mis kehtib Akreditiivi avamise hetkel. Taotleja ja Panga vahelistele suhetele kohaldatakse lisaks Lepingule
Akreditiivi limiidilepingut (juhul, kui on sõlmitud) ning Panga üldtingimusi ja hinnakirja. Akreditiiviga seotud vaidlused Panga ja Taotleja vahel
lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel esitatakse nõue vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtule.
Paberkandjal Lepingu puhul sõlmitakse see ühes väljatrükitud originaaleksemplaris, mis jääb Pangale.
Taotleja esindaja kinnitab Avamistaotluse allkirjastamisega, et:
1) kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning Taotleja kohustub nende muutumisest Panka viivitamatult teavitama;
2) taotluses nimetatud füüsilised isikud on andnud nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks Pangale ning on teadlikud, et Pank töötleb nende
isikuandmeid Lepingu täitmiseks ning nad on teadlikud Panga isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis on leitavad aadressilt:
https://www.cooppank.ee/s3fs-public/tingimused/Kliendiandmete_tootlemise_PM_est.pdf
..................................................................................................................................
Kuupäev, Taotleja esindaja esindusõiguse alus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri

Täidab Pank / To be filled in by Bank
Kuupäev / date

Nimi ja allkiri / Name, signature
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