
 ..........................................., dnia........................... 
 

Kontrakt nr................................................... 

Zezwolenie dewizowe: jest wymagane 

                                      nie jest wymagane 

 

zezwolenie dewizowe nr..................................... 

ZLECENIE OTWARCIA AKREDYTYWY NUMER 

……………………………………………………… 
(wypełnia Bank BPS S.A.) 

 

TERMIN: ……………………………………………. 

 

I MIEJSCE WAŻNOŚCI: …………………………… 

AKREDYTYWA 

niepotwierdzona 

potwierdzona na koszt: zleceniodawcybeneficjenta 

AKREDYTYWA 

nieodwołalna     przenośna 

SPOSÓB WYSTAWIENIA 

listownie  z preawizem  SWIFT 

50: ZLECENIODAWCA (nazwa i adres) 

 

 

 

 

59: BENEFICJENT (nazwa i adres) 

 

 

 

 

32B: Waluta i kwota 

 

Słownie: 

 

39A: Tolerancja kwoty: 

 

Informacji udziela ……………….  telefon: …………… 

57A: BANK AWIZUJĄCY 

 

 

 

43P: CZĘŚCIOWE DOSTAWY 

dozwolone                 niedozwolone 

43T: PRZEŁADUNEK 

dozwolony                 niedozwolony 

41A: AKREDYTYWA DOSTĘPNA W: 

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

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

PRZEZ: 

płatność a’vista 

negocjację

akceptację  

płatność odroczoną o ........ dni od daty............... 

44A:ZAŁADUNEK W: 

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

44E: PORT/ PORT LOTNICZY ZAŁADUNKU: 

…………………………………………………............. 

44F: PORT/PORT LOTNICZY ROZŁADUNKU: 

……………………………………………………..…... 

44B: MIEJSCE PRZEZNACZENIA: 

……………………………………................................. 

44C:TERMIN ZAŁADUNKU*: 

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

*termin ostatniego załadunku 

45A: OPIS TOWARU (podać w języku faktury/kontraktu** i w języku polskim) 

 

 

 

BAZA DOSTAWY  

 

MIEJSCE: 

WG (PROSIMY PODAĆ INCOTERMS):
 



UBEZPIECZENIE POKRYWA (podać kto i na jakiej trasie) 

 

 

46A: PŁATNOŚĆ ZA ZŁOŻENIEM NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW 

(podać w jakim języku mają być wystawione oraz określić ilość oryginałów i kopii) 

faktura handlowa   podpisana, oryginał i ............. kopie 
           commercial invoice                     signed,             original                            copies 

konosament morski/oceaniczny pokrywający załadunek z portu do portu 
           Marine/ocean Bill of Lading covering port – to – port shipment 

           imienny, wystawiony na ........................................................................................................................ 
                made out 

           na zlecenie ............................................................................................................................................. 
               to the order of 

           na zlecenie i indosowany in blanco 
               to the order of and blank endorsed 

lotniczy dokument transportowy, oryginał dla nadawcy 
        Air Waybill, original for the consigner 

 

międzynarodowy dokument transportowy CMR 
        International Consignment Note 

inne dokumenty transportowe 

oznaczony:  fracht opłacony z góry                            oznaczony: fracht do zapłaty w miejscu przeznaczenia 
        marked: freight prepaid                                                                               marked: freight payable at destination 
 

polisa ubezpieczeniowa                                                                   na ........ % faktury 
        insurance polisy                                                                                             for ............% of invoice value 

certyfikat ubezpieczenia 
        certificate of insurance 

dokument ubezpieczeniowy nie jest wymagany 

 

certyfikat pochodzenia                                                                         certyfikat jakości 
        certificate of origin                                                                                                                             certificate of quality 

specyfikacja towaru                                                                              certyfikat wagi      
        packing list                                                                                                                                          certificate of weight  

inne dokumenty 

 

 
 

 

47A: Warunki dodatkowe: 



KOSZTY I PROWIZJE BANKOWE POKRYWA: 

Banku BPS S.A.:                                                                      BANKÓW ZAGRANICZNYCH:          

beneficjent     zleceniodawca                                  beneficjent             zleceniodawca 

Dokumenty mają być prezentowane w ciągu ................ dni od daty wystawienia dokumentu przewozowego, ale  

w ramach ważności akredytywy 

Udzielamy pełnomocnictwa do obciążania kwotą zlecenia 

w momencie otwarcia akredytywy 

w momencie realizacji akredytywy 

- rachunek nr ................................................................. prowadzony  w ......................................................................... 

Udzielamy pełnomocnictwa do obciążania z tytułu: 

prowizji i opłat Banku BPS S.A. 

kosztów banków zagranicznych. 

rachunek nr ......................................................................... prowadzony  w ......................................................................... 



Wyrażamy zgodę na to, aby w przypadku dokonania przez Bank BPS S.A. wypłaty z akredytywy i  

braku środków na naszym rachunku w momencie płatności - Bank BPS S.A. naliczył i obciążył nas odsetkami  

od kwot wypłat i poniesionych przez Bank BPS S.A. kosztów według stawki oprocentowania kredytów  

przeterminowanych, obowiązującej w Banku BPS S.A. w okresie od dnia dokonania wypłaty do dnia uzyskania  

przez Bank BPS S.A. zwrotu wypłaconych kwot (dotyczy akredytyw rozliczanych ze zleceniodawcą  

w momencie realizacji). 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się przed złożeniem niniejszego Zlecenia otwarcia akredytywy z treścią  

obowiązującego w dniu złożenia niniejszego Zlecenia Regulaminu realizacji przez Bank BPS S.A. zleceń  

dotyczących otwarcia i zmiany akredytywy importowej i w pełni akceptujemy jego postanowienia. Oświadczamy,,  

że jego postanowienia stanowić będą integralną część umowy zawartej pomiędzy nami a Bankiem BPS S.A. na  

skutek realizacji niniejszego Zlecenia otwarcia akredytywy. 

Upoważniamy Bank BPS S.A. do honorowania naszych faksów uwierzytelnionych przez Jednostkę Banku.  

Zobowiązujemy się do dostarczenia oryginałów pism przesyłanych faksem.  

Brak dostarczenia oryginałów nie wpływa na ważność naszego zobowiązania. 

Wyrażamy zgodę na negocjację kursów walut przez Bank BPS SA w naszym imieniu i na naszą rzecz. 

 

Prosimy o otwarcie akredytywy zgodnie z powyższymi instrukcjami (oznaczone X). Akredytywa ta będzie  

podlegać Jednolitym Zwyczajom i Praktyce dotyczących Akredytyw Dokumentowych” wersja 2007,  

Publikacja nr 600 Międzynarodowej Izby Handlowej. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte  

w Regulaminie realizacji przez Bank BPS S.A. zleceń dotyczących otwarcia i zmiany akredytywy importowej 

STEMPEL I PODPISY ZLECENIODAWCY*** 

 

 
 

 

DOKONANO KONTROLI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ  

STEMPEL I PODPISY JEDNOSTKI BANKU PRZYJMUJĄCEJ ZLECENIE 

** powszechnie stosowany w obrocie międzynarodowym j. angielski  

*** osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

zleceniodawcy 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK DO ZLECENIA OTWARCIA AKREDYTYWY 
(wypełnia Jednostka Banku przyjmująca zlecenie) 

 

 

 

W nawiązaniu do zlecenia otwarcia akredytywy z dnia ...................... wystawionego 

przez  ............................................................................................................................. 

na kwotę ......................................... niniejszym dołączamy następujące dane 

stanowiące integralną część powyższego zlecenia: 

 

1. zabezpieczenie finansowe Banku BPS S.A. stanowi 

.................................................................................................................................., 

 

2. termin ważności zabezpieczenia:............................................................................., 

 

3. kategoria ryzyka zobowiązania*.............................................................................., 

 

4. wysokość utworzonych rezerw celowych* ............................................................., 

 

 

 

O ewentualnych zmianach powyższych danych w trakcie trwania zobowiązania 

wynikającego z ww. zlecenia otwarcia akredytywy będziemy informować 

Departament Rozliczeń i Kart niezwłocznie po ich nastąpieniu. 

 

Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi tylko i wyłącznie za zgodą Departamentu 

Rozliczeń i Kart Banku BPS S.A. nawet jeżeli upłynął termin ważności akredytywy 

oraz upłynął termin ważności zabezpieczenia. 

 

 

 

 

……………………………… 
Jednostka Banku 

Stempel i podpisy 

 

 

 

 

 

 
* zgodnie z Instrukcją: Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw 

celowych 


