
    Udenlandsk inkasso 
           
          
      BankNordik ref. nr.:   DOC- 

 
Denne inkassosag er underkastet "Ensartede inkassoregler" (1995 
revision), Det Internationale Handelskammers publikation nr. 522. 

 
Til:       BankNordik 
 Trade Finance 
 Amagerbrogade 25 
 2300  København S 

  

   

 
Hoslagt fremsendes til inkasso nedennævnte dokumenter/udenlandsk check til et beløb af:  
    

Tratte Faktura  Pakke-
liste       

B/L / AWB / 
CMR / FCR 

 Oprindelses-  
 cert. 

Forsikrings- 
police/cert. 

       Andre dokumenter                  Udenlandsk check **) 

       
 
 

                                                                 

 
Dokumenterne bedes fremsendt gennem *) :                       og udleveret til betrukne: 
 
_________________________________________________    ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________    ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________    ____________________________________________________ 
Her anføres betruknes bankforbindelse - kendes den ikke, vil banken             Navn og adresse 
benytte en korrespondent efter eget valg. 
 
I øvrigt henvises til de med x anførte instruktioner: 
    dokumenter at udlevere mod betaling  

  dokumenter at udlevere mod accept af medfølgende tratte pr. __________________  
  danske bankomkostninger betales af betrukne 
  udenlandske bankomkostninger betales af betrukne 
  danske / udenlandske bankomkostninger kan ikke frafaldes 
  behandles med protest ved manglende betaling 
 

 
 
 
Efter indgang bedes nettobeløbet krediteret vores konto:   
     Reg./kontonr. 
 
 
 
*)    Såfremt andet ikke er anført fremsendes dokumenter til oversøiske lande med kurér. Ønskes dokumenter fremsendt pr. anbefalet post bedes           
        dette anført under instruktioner. 
 
**)   Ved checkinkasso sendes checken gennem bankens korrespondent med krav om betaling af checkbebeløb + event. udenlandske omkostninger. 
       På grund af udenlandske checkregler kan det tage 3-4 uger at inkassere en udenlandsk check. 
 
 
Bankens provisions- og gebyrsatser fremgår af hjemmesiden http://www.banknordik.dk/Priser-og-vilkår.aspx?ID=1479?

 
 
 
 
 
 
 
Dato:  ____________________________                    _____________________________________________________   
                                                                                                          Firmanavn, adresse og underskrift 
                                          
                                         U1804BN 01.05 
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