PREZENTACJA DOKUMENTÓW
AKREDYTYWY OBCEJ

ORYGINAŁ/KOPIA
Original /copy

Presentation of documents under Letter of Credit

–
ODDZIAŁ / Branch

MIEJSCOWOŚĆ / Place

BENEFICJENT/ NAZWA I ADRES
Beneﬁciary/ Name and adress

–

DATA (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK) / Date (Day-Month-Year)

DANE KONTAKTOWE /Contact details
IMIĘ I NAZWISKO / Name and surname

ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU / E-mail address or fax number

NUMER TELEFONU / Phone number

REFERENCJE / Reference number

NALEŻNA KWOTA WYNIKAJĄCA Z PREZENTOWANYCH DOKUMENTÓW / Requested amount resulting from presented documents

WALUTA / Currency

SŁOWNIE / In words

NINIEJSZYM PREZENTUJEMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY HANDLOWE DO WYŻEJ WYMIENIONEJ AKREDYTYWY.
Hereby we present the following commercial documents under the a/m letter of credit.

DOKUMENTY
Documents

FAKTURA HANDLOWA
Commercial invoice
KONOSAMENT
Bill of lading
LOTNICZY LIST PRZEWOZOWY
AWB
CMR
POLISA / CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY
Insurance policy / certiﬁcate
ŚWIADECTWO POCHODZENIA
Certiﬁcate of origin
EUR 1
CERTYFIKAT JAKOŚCIOWY
Quality certiﬁcate
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ILOŚĆ EGZEMPLARZY
Number of copies
ORYGINAŁ
Original

KOPIA
Copy

PREZENTACJA DOKUMENTÓW
AKREDYTYWY OBCEJ

ORYGINAŁ/KOPIA
Original /copy

Presentation of documents under Letter of Credit

DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA PREZENTOWANYCH DOKUMENTÓW*:
instructions concerning presented documents*:
PROSIMY O ZBADANIE ZAPREZENTOWANYCH DOKUMENTÓW.
Please examinate attached documents.
PROSIMY O WYSŁANIE ZAPREZENTOWANYCH DOKUMENTÓW BEZ BADANIA.
Please send attached documents without examination.
INNE
Other

DOKUMENTY PROSIMY WYSŁAĆ POCZTĄ*: / Please send documents by*:
KURIERSKĄ / Courier
LOTNICZĄ POLECONĄ / Registered airmail
NA KOSZT: / On account:

NASZ / Our

ZLECENIODAWCY / Aplicant

RÓWNOWARTOŚCIĄ KWOTY WPŁYWU PROSIMY UZNAĆ NASZ RACHUNEK NR (NRB)
Please credit our below account no. (nrb) with equivalent of received amount
WALUTA
Currency

KWOTĄ PROWIZJI I KOSZTÓW PROSIMY OBCIĄŻYĆ NASZ RACHUNEK NR (NRB)
The amount of the charges and fees please debit to our account no. (NRB)
WALUTA
Currency
Oświadczamy, że przed złożeniem niniejszego formularza zapoznaliśmy się i akceptujemy treść Regulaminu realizacji przez Santander Bank Polska S.A. akredytyw, znana jest
nam Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla ﬁrm oraz wyrażamy zgodę na obciążenie naszego rachunku z tytułu
należnych Bankowi opłat i prowizji wg stawek obowiązujących w momencie powstania należności. Upoważniamy osobę wskazaną jako osoba do kontaktu z ramienia Firmy
do reprezentowania Firmy i udzielania wszelkich wyjaśnień pracownikowi Banku/przekazywania przez Bank informacji w zakresie dotyczącym niniejszego dokumentu.
W sytuacji wymagającej dalszych ustaleń Banku z Firmą, Bank nie zrealizuje zlecenia do czasu wyjaśnienia sprawy. Przyjmujemy do wiadomości, że sprawdzenie i przesłanie
dokumentów przez Santander Bank Polska S.A. nie zobowiązuje Banku do honorowania prezentacji lub negocjowania, ani też nie stanowi honorowania lub negocjowania.
Ponadto przyjmujemy do wiadomości, że bank otwierający lub potwierdzający akredytywę samodzielnie ustala czy dokumenty stanowią prezentację zgodną. Ich stanowisko
może się różnić od stanowiska Santander Bank Polska S.A.
We declare that we have read and accepted the Regulations on execution of letters of credit by Santander Bank Polska S.A., and that we are familiar with the Schedule of fees
and charges collected by Santander Bank Polska S.A. for banking services provided to business customers, and that we agree to have our account debited with the due fees and
charges at the rates applicable at the time of origination of the claim. We hereby authorise the person indicated as the contact person for the Company to represent the
Company and to provide the Bank employee with any information required hereunder / to receive information from the Bank in respect of this document. If further contact
between the Bank and the Company is required, the Bank will not proceed with the order until the issue has been resolved. We acknowledge that the checking and transferring
the documents by Santander Bank Polska S.A. shall not bind the bank to accept the presentation or engage in negotiations and shall not be understood as acceptance or
negotiation. Furthermore, we acknowledge that the bank issuing or conﬁrming the letter of credit will determine on its own if the documents are acceptable.The other bank’s
opinion may be diﬀerent than the opinion of Santander Bank Polska S.A.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH W IMIENIU BENEFICJENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM / STEMPEL
SIGNATURES OF THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVES OF THE BENEFICIARY / STAMP

WYPEŁNIA BANK / For bank use only
DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE

–

–

DATA (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK)

:
GODZINA

PROSIMY UZNAĆ RACHUNEK**/ Savings**
WALUTA
NUMER (NRB)

* WYBIERZ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ/ Select appropriate option
** WPISZ RACHUNEK /Savings ODDZIAŁU JEŻELI WEDŁUG KLIENTA MA BYĆ UZNANY
JEGO RACHUNEK PROWADZONY W WALUCIE RÓŻNEJ OD WALUTY AKREDYTYWY.

STEMPEL BANKOWY, PODPIS / Bank stamp, signature

The document shall be interpreted by reference to its Polish version. The English version has been attached for informational purpose only.
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