Uigenkaldelig transfereringsanmodning
Sydbank
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 37 36 36
Fax +45 74 37 35 60
Att.: Trade Finance

Sydbanks ref.nr.:
Vi beder hermed Sydbank om at transferere remburs nr.
foretaget, med møntsort/beløb

med accepterede ændringer, som indtil nu er
maks.

ca.

+ eller ÷

%

til: (2. beneficiant)

evt. 2. beneficiants
bankforbindese
med følgende ændringer:
Enhedspriser reduceres til
Udløbsdatoen afkortes til
Seneste afsendelsesdato afkortes til
Præsentationsfristen afkortes til

dage

Varens værdi må ikke fremgå af noget andet dokument end faktura, evt. tratte og/eller forsikringsdokument.
Transfereringen må ikke indeholde ordregivers navn.
(Hvis den oprindelige remburs specielt kræver, at ordregivers navn skal fremgå af noget andet dokument end fakturaen,
skal dette krav overholdes).
Omkostninger, som påløber uden for Sydbank, er for 2. beneficiants regning.
Vores rettigheder iht. rembursen er hermed for transfereringsbeløbet overdraget til 2. beneficiant, under nøje hensyntagen 		
til ovennævnte ændringer.
Vi beder jer om at gøre transfereringen disponibel på 2. beneficiants plads, forudsat udstedende bank ikke har udelukket 		
UCP600 art. 38 j.
Vi forpligter os herved til, på jeres første anmodning uden ophold, at præsentere følgende dokumenter til Sydbank:
Faktura

16702.0816

Tratte

Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509

Uigenkaldelig transfereringsanmodning
Enhver ændring under rembursen efter denne transferering vil først træde i kraft, efter at både Sydbank, 2. beneficiant 		
og evt. vi har accepteret en sådan ændring.
Iht. artikel 38 e) i de Ensartede regler og sædvaner for remburser rev. 2007 ICC publ. 600 SKAL den transfererende bank 		
på transfereringstidspunktet meddele 2. beneficiants bank, om og på hvilke betingelser ændringer må adviseres til anden 		
beneficiant. Derfor beder vi jer afkrydse a) eller b).
Evt. kommende ændringer under den oprindelige remburs må transfereres af jer.
a) uden vores accept
b) kun mod vores skriftlige accept.
Under henvisning til rembursreglernes artikel 38 i), bemyndiger vi herved Sydbank til, uden videre, at bruge 2. beneficiants
dokumenter, hvis de forannævnte dokumenter ikke skulle være modtaget til Sydbanks
frie disposition efter Sydbanks første anmodning. I dette tilfælde vil Sydbank være frigjort for enhver forpligtelse og ethvert
ansvar over for os.
I øvrigt henvises til Ensartede regler og sædvaner for remburser 2007 rev., ICC publ. 600, artikel 38.
Alle omkostninger i forbindelse med denne transferering er for vores regning og hæves på vores
konto nr.

Dato:

16702.0816

Firmastempel og forpligtende underskrift
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