ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130.100.000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130.100.000,00 zł, NIP 634-013-54-75

Zlecenie otwarcia akredytywy dokumentowej
[50] Zleceniodawca (nazwa, adres, NIP oraz nr KRS i określenie sądu
rejestrowego, wysokość kapitału zakładowego lub wpłaconego, jeśli
wymagane lub imię i nazwisko oraz numer PESEL1)

[32b] Waluta

Kwota

[39a] Dopuszczalna tolerancja
Informacji udziela:
, Nr telefonu:
[59] Beneficjent (nazwa i adres)

punktów procentowych

, e-mail:
[57a] Bank awizujący

[41a] Akredytywa dostępna przez:
płatność a vista
płatność odroczoną
dni po dacie załadunku
dni po prezentacji dokumentów
inne
negocjację
akceptację
inne

Kod SWIFT:
Akredytywa
Niepotwierdzona
Potwierdzona przez bank awizujący
na koszt Zleceniodawcy
na koszt Beneficjenta
Inna
Kopię akredytywy:
przesłać mailem/faksem na adres/nr
wysłać na adres:
wydać (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości):

[31d] Miejsce prezentacji dokumentów i [41a] dostępności:

[31d] Data ważności: DD-MM-RRRR

[43t] Przeładunek
[43p] Częściowe dostawy
dozwolony
dozwolone
niedozwolony
niedozwolone
[44c] Ostateczny termin załadunku: DD-MM-RRRR
[44d] Okres załadunku od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR
Droga transportu:
[44a] Miejsce przejęcia towaru/wysyłka towaru z
[44f] Port rozładunku/port lotniczy przeznaczenia

[45a] Baza dostawy:
CIF
CIP
CFR
Inna
Miejsce:

FOB

EXW

[44e] Port załadunku/port lotniczy odlotu
[44b] Miejsce dostawy/ostatecznego przeznaczenia

[45a] Opis towaru / usługi (podać w języku polskim i angielskim)

[46a] Dokumenty wymagane:
Faktura handlowa
oryginał(y)
kopia(e)
Specyfikacja wysyłkowa
oryginał(y)
kopia(e)
Konosament: morski/oceaniczny albo
kombinowany, pełny set albo
/ oryginałów i kopii, wystawiony:
na zlecenie
i indosowany:
in blanco albo
na
na (imienny)
i oznaczony: fracht opłacony lub fracht do zapłaty, powiadomić:
AWB (Lotniczy List Przewozowy) wystawiony na:
CMR (Samochodowy List Przewozowy) wystawiony na:
CIM (wtórnik Kolejowego Listu Przewozowego) wystawiony na:
Świadectwo Pochodzenia
Świadectwo pochodzenia Form A
Polisa ubezpieczeniowa
Świadectwo ubezpieczeniowe, na 110 punktów procentowych wartości CIF/CIP faktury, zgodnie z którym
ubezpieczonym jest:
Zleceniodawca albo Beneficjent i jest indosowana / indosowane in blanco
Inne (podać w języku polskim i angielskim):
[71b] Koszty i prowizje bankowe pokrywane są:

1

przez Zleceniodawcę

przez Beneficjenta

W treści akredytywy wystawionej przez Bank dane Zleceniodawcy będą ograniczone do podania nazwy i adresu
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stronami

[47a] Dodatkowe warunki:

[48] Dokumenty mają być prezentowane:
w ciągu
dni po dacie załadunku albo
w ciągu dni po
jednakże w ramach ważności akredytywy.
Prosimy o otwarcie akredytywy zgodnie z niniejszym Zleceniem, Regulaminem Świadczenia na Rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych
oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem Kredytowym („Regulamin”) obowiązującymi w ING Banku Śląskim S.A. w dniu złożenia niniejszego
Zlecenia, obowiązującymi przepisami prawa , oraz zgodnie z umowami zawartymi z ING Bankiem Śląskim S.A.. W sprawach nieuregulowanych w
Zleceniu stosuje się Regulamin. Terminy użyte w Zleceniu o ile nie są zdefiniowane inaczej w Zleceniu, mają znaczenie nadane im odpowiednio w
Regulaminie.
Otwarcie Akredytywy:
Pokrytej z góry - upoważniamy ING
Jednorazowej
w ramach Umowy
Bank Śląski S.A. do pobrania środków
nr
pieniężnych z Rachunku na pokrycie
z dnia DD-MM-RRRR
akredytywy środkami z góry.
zwanej dalej „Umową”
2
Zabezpieczenie :
Kaucja
(wpisać inną niż kaucja formę prawnego
Kwotą kaucji obciążyć rachunek w walucie
:
zabezpieczenia np.: zastaw rejestrowy, hipoteka)
Instrukcje dotyczące
rozliczenia

Kwotą Akredytywy obciążyć rachunek w walucie
- - („Rachunek”)

:

Kwotą opłat i prowizji obciążyć rachunek w
walucie
- - -

Oświadczenia i zobowiązania Zleceniodawcy 3
1.

Zleceniodawca niniejszym upoważnia Bank do obciążenia Rachunku przed wszelkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem płatności
wynikających z tytułów wykonawczych, a w przypadku braku w Dniu Wymagalności wystarczających środków, z wszelkich wpływów na
Rachunek:
a)
wszelkimi kwotami należnymi Bankowi lub bankowi awizującemu lub potwierdzającemu z tytułu przyjęcia i realizacji niniejszego
Zlecenia;
b)
w razie wystąpienia Przypadku Naruszenia w rozumieniu wskazanym w Regulaminie („Przypadek Naruszenia”), kwotą w
wysokości określonej przez Bank nie przekraczającą jednak kwoty Akredytywy i w celu dokonania przelewu na rachunek Banku i
utworzenia na rzecz Banku kaucji zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego.
Jednocześnie Zleceniodawca potwierdza, że Bank upoważniony będzie do działania jako druga strona czynności prawnej dokonywanej w
imieniu Zleceniodawcy na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. Niniejszym zgodnie z art. 101 §1 Kodeksu Cywilnego Zleceniodawca
zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa. [Niniejsze pełnomocnictwo nie wygasa wraz ze śmiercią Zleceniodawcy.]4

2.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu realizacji Zlecenia, zobowiązuje się do
przeniesienia na własność Banku środków pieniężnych i ustanowienia kaucji, na warunkach, które zostaną ustalone przez Bank oraz
Zleceniodawcę oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.5

3.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że w przypadku zaistnienia któregokolwiek z Przypadków Naruszenia Bank może:
a)
odmówić wystawienia Akredytywy;
b)
zażądać natychmiastowej spłaty wszelkich wymagalnych zobowiązań pieniężnych Zleceniodawcy z tytułu przyjęcia i realizacji
Zlecenia;
c)
zażądać przedstawienia w terminie określonym w wezwaniu programu naprawczego, mającego na celu przywrócenie
Zleceniodawcy zdolności kredytowej oraz jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank;
d)
zażądać ustanowienia w terminie określonym w wezwaniu dodatkowego zabezpieczenia istniejących lub przyszłych wierzytelności
Banku z tytułu Akredytywy;
e)
działając na podstawie pełnomocnictwa Zleceniodawcy udzielonego Bankowi w niniejszym Zleceniu, obciążyć Rachunek kwotą w
wysokości określonej przez Bank, nie przewyższającą jednak kwoty Akredytywy powiększonej o kwotę opłat i prowizji należnych
Bankowi, w celu dokonania przelewu na rachunek Banku zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego, a w przypadku braku na Rachunku
środków pieniężnych w określonej powyżej wysokości zażądać od Zleceniodawcy wpłaty na Rachunek (lub inny rachunek
wskazany przez Bank) w terminie wskazanym w wezwaniu kwoty określonej w tym wezwaniu.

4.

Bank jest uprawniony do udostępnienia danych zgromadzonych w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr
biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.) w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie. Bank jest
uprawniony do przekazania danych, o których mowa powyżej wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

Wypełnić w przypadku:
a)
akredytywy jednorazowej;
b)
gdy przyznany limit kredytowy / linia gwarancyjna w ramach Umowy Ramowej/ Umowy o Linię Gwarancyjną jest niewystarczający;
c)
gdy termin zaangażowania z tytułu akredytywy wykracza poza okres określony w Umowie Ramowej/ Umowie o Linię Gwarancyjną.
3
Oświadczenia i zobowiązania Zleceniodawcy nie mają zastosowania w przypadku akredytywy otwartej w ramach Umowy Ramowej, Umowy o Linię
Gwarancyjną..
4
Dotyczy osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.
5
Opcja właściwa w przypadku, gdy zabezpieczeniem realizacji akredytywy jest kaucja.
2
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a)

łączna kwota zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 500 złotych,

b)

należności są wymagalne od co najmniej 60 dni,

c)

upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na wskazany przez Zleceniodawcę adres
korespondencyjny, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych, z podaniem firmy i adresu
siedziby biura, któremu Bank przekazuje dane.

5.

Zleceniodawca niniejszym potwierdza, że oświadczenia zawarte w niniejszym Zleceniu oraz w Artykule XV (Oświadczenia Klienta)
Regulaminu są prawdziwe w dniu złożenia niniejszego Zlecenia oraz przyjmuje na siebie obowiązki określone w Artykule XVI (Obowiązki
Klienta) Regulaminu.

6.

Zleceniodawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

7.

Żadna z poniższych sytuacji nie ma miejsca:
a)
prowadzone jest w stosunku do mnie (nas) postępowanie: sądowe, arbitrażowe, administracyjne, karno-skarbowe,
b)

złożono wobec mnie (nas) wniosek o ogłoszenie upadłości,

c)

podjęto decyzję /wdrożono w stosunku do mnie (nas) proces naprawczy, restrukturyzacyjny, likwidacyjny lub zawieszenia
działalności,

8.

Terminowo reguluję/regulujemy moje/nasze zobowiązania w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach
finansowych.

9.

Nie mamy w innych Bankach przyznanych limitów i zawartych transakcji na rynku finansowym (PS/S)

10. Żadna z poniższych sytuacji nie miała miejsca w okresie ostatnich 12 miesięcy:
a)
wypowiedziano mi/nam umowę o charakterze kredytowym,
b)

zrealizowano gwarancję lub poręczenie wystawione na moje/nasze zlecenie,

c)

wystąpiły opóźnienia w spłacie moich/naszych zobowiązań niehandlowych powyżej 3 000 PLN utrzymujące się przez okres
dłuższy niż 14 dni,

d)

wystąpiły tytuły egzekucyjne o łącznej wartości przekraczającej 3 000 PLN,

11. Udział jednego dostawcy / odbiorcy w kosztach / przychodach nie przekracza 50% naszych kosztów / przychodów.
12. Dane zawarte w dokumentach rejestrowych dostarczonych przeze mnie / przez nas do Banku, stosownie do stanu na dzień podpisania
niniejszego Zlecenia, pozostają bez zmian.

W przypadku, gdy któreś z oświadczeń w pkt 7-12 nie jest prawdziwe, prosimy o wpisanie uzasadnienia w poniższym polu:
.

..

..

.

Zleceniodawca potwierdza prawdziwość informacji podanych w niniejszym Zleceniu oraz potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej
z tyt. art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
W imieniu Zleceniodawcy
Miejsce
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:
Data DD-MM-RRRR
Funkcja6:
Funkcja6:
Podpis:
Podpis:
Potwierdzam zgodność podpisów z wzorami podpisów posiadanymi przez Bank
WYPEŁNIA BANK: Wpłynęło dnia
- ,
i z reprezentacją spółki
Osoby do kontaktu: Doradca Klienta: .
Numery telefonów: .
., .
Nr zlecenia:
Pieczęć i podpis potwierdzające złożenie Zlecenia w Banku:

6

.Analityk: .
.

Należy wpisać funkcję pełnioną przez osobę reprezentującą Zleceniodawcę np. członek Zarządu, wspólnik, pełnomocnik, prokurent.
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.

