Ogólne warunki awizowania i realizacji akredytyw obcych przez ING Bank Śląski S.A.
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ING Bank Śląski S.A. („Bank”), po sprawdzeniu autentyczności i zarejestrowaniu akredytywy otrzymanej od banku
otwierającego, awizuje akredytywę Beneficjentowi, podając jej warunki w pełnym, dosłownym brzmieniu otrzymanego zlecenia.
Bank zastrzega sobie prawo do przekazywania warunków akredytywy bez ich tłumaczenia.
Jeśli Bank, pełniąc funkcję banku pośredniczącego, otrzyma niekompletną lub niejasną akredytywę/ zmianę akredytywy,
poinformuje wstępnie Beneficjenta o otrzymaniu takiej akredytywy/ zmiany, natomiast awizowanie Beneficjentowi otwarcia/
zmiany akredytywy nastąpi dopiero po otrzymaniu odpowiednich uzupełnień.
Po otrzymaniu zawiadomienia o otwarciu lub zmianie akredytywy Beneficjent powinien niezwłocznie sprawdzić, czy jest w
stanie spełnić jej warunki. W razie wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się ze zleceniodawcą w celu zlecenia przez
niego zmian w akredytywie. Beneficjent zobowiązany jest do zawiadomienia Banku o akceptacji lub odmowie przyjęcia zmiany
akredytywy
Podstawą płatności z akredytywy jest przedłożenie przez Beneficjenta zgodnych dokumentów przewidzianych warunkami
akredytywy.
Bank przyjmując dokumenty do akredytywy, dokonuje oceny na podstawie ich zewnętrznych cech, czy dokumenty te świadczą o
spełnieniu przez Beneficjenta warunków akredytywy. W przypadku akredytywy niepotwierdzonej, ostatecznej oceny, czy
dokumenty prezentowane przez Beneficjenta są zgodne z warunkami akredytywy, dokonuje bank otwierający.
W razie stwierdzenia, że otrzymane dokumenty nie są zgodne z warunkami akredytywy, Bank niezwłocznie zawiadomi o tym
fakcie Beneficjenta i zażąda dyspozycji co do sposobu postępowania z nimi lub jeżeli jest to możliwe, usunięcia niezgodności.
Beneficjent jest zobowiązany do usunięcia niezgodności w takim czasie, aby dokumenty nie mogły być uznane za niezgodne z
powodu spóźnionej prezentacji oraz aby nie spowodowało to przekroczenia terminu ważności akredytywy.
Dyspozycje, umowy, wszelkie oświadczenia woli i korespondencja kierowane do Banku muszą być podpisane przez osoby
należycie umocowane do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta. Mogą być one przesyłane do Banku
elektronicznie poprzez system ING BusinessOnLine.
Dokumenty prezentowane po upływie terminu ważności akredytywy, Bank prześle do banku otwierającego na bazie akceptacji
(tzn. zapłata za takie dokumenty będzie uzależniona od ich przyjęcia przez zleceniodawcę).
Bank dokonuje wypłaty z akredytywy obcej na warunkach określonych przez bank otwierający w otrzymanej akredytywie.
Rozliczenie z beneficjentem nastąpi:
a) w przypadku akredytywy potwierdzonej - w dacie waluty ustalonej przez Bank zgodnie z warunkami akredytywy, ale nie
wcześniej niż drugiego dnia roboczego po stwierdzeniu zgodności dokumentów z warunkami akredytywy
b) w przypadku akredytywy niepotwierdzonej:

w walutach wymienialnych - najpóźniej w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu wpływu środków na rachunek
Banku;

w PLN – po potwierdzeniu wpływu środków na rachunek Banku w trybie krajowych rozliczeń złotowych (pod
warunkiem otrzymania informacji o wpływie do godz. 14.00).
W przypadku akredytyw w walutach wymienialnych płatnych na rachunek złotowy, lub rachunek w innej walucie niż waluta
akredytywy, stosuje się kursy walutowe ustalone w dacie realizacji płatności, która przypada w dniu wysłania żądania zapłaty
(tylko w przypadku akredytyw potwierdzonych) lub otrzymania dyspozycji płatniczej (pod warunkiem jej otrzymania do godz.
14.00), ale nie wcześniej niż dwa dni robocze przed datą waluty.
Opłaty i prowizje Banku związane z otwarciem i obsługą akredytywy są pobierane w oparciu o obowiązującą w Banku tabelę
opłat i prowizji lub w oparciu o zawarte z Bankiem umowy.
Zamknięcie akredytywy następuje, gdy:
a) upłynął termin ważności akredytywy,
b) nastąpiło całkowite rozliczenie kwoty akredytywy
c) wszystkie strony akredytywy wyraziły zgodę na jej anulowanie,
d) w przypadku niedozwolonych częściowych dostaw pozostało niewykorzystane saldo.
Bank może odmówić awizowania i realizacji akredytywy, między innymi w następujących przypadkach:
a) transakcja finansowana Akredytywą mogłaby zostać użyta do płatności za towary lub usługi, o których mowa w
komunikacie Banku lub pochodzące z krajów objętych embargiem,
b) uczestnikiem transakcji finansowanej przez Akredytywę jest państwo, rząd lub podmiot powiązany z rządem lub
państwem lub działający w imieniu rządu jednego z krajów skrajnie wysokiego ryzyka lub osoba fizyczna, bank lub
inny podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub prowadzący działalność w jednym z krajów skrajnie
wysokiego ryzyka których lista jest publikowana w komunikacie Banku lub inna osoba fizyczna, bank lub podmiot, o
którym mowa w komunikacie Banku,
c) z przedłożonych przez Klienta dokumentów wynika, że załadunek lub przeładunek towaru finansowanego przez
Akredytywę ma nastąpić za pośrednictwem środka transportu lub z portu (w tym lotniczego) znajdującego się lub
zarejestrowanego w jednym z krajów skrajnie wysokiego ryzyka, oraz gdy miejsce wysyłki czy odbioru towaru/usługi
znajduje się w jednym z tych krajów lub zachodzi podejrzenie, że zrealizowanie takiej transakcji mogłoby narazić Bank
na ryzyko naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych.
d) eksportowany towar jest towarem o podwójnym zastosowaniu cywilno-militarnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i Beneficjent nie przedstawił koncesji na obrót
tym towarem.

