В акредитивній частині контракту повинні бути вказані максимально широкі
умови акредитиву, для того щоб після його відкриття не виникало розбіжностей,
які можуть спровокувати внесення змін до акредитиву, збільшення його вартості
або відмову від проведення розрахунків та розірвання угоди. У разі виникнення
питань доцільно звернутися з проханням попередньої перевірки договору.
Приклад акредитивної частини контракту
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Розділ …. «Умови акредитиву»
Сплата за контрактом здійснюється на
умовах безвідкличного акредитиву,
який повинен бути відкритий
протягом ____ днів з дати _____ .
Сума акредитиву _________________ (словами).
Строк дії акредитиву - _______
календарних днів з дати відкриття
акредитиву.
Банк емітент –
Авізуючий банк Акредитив виконується в
___________ (вказується банк).
Сплата за акредитивом виконується
після здійснення відвантаження та
представлення наступних
документів:
- Рахунок-фактура (інвойс), у
якому повинен бути вказаний
номер контракту, номер та дата
акредитиву – 1 оригінал та 1 копія
- Коносамент, виписаний на ім’я
_____________, та з зазначенням
номеру та дати контракту – 3
оригінали з трьох, 3 копії
- Сертифікат походження товару,
виданий торгово-промисловою
палатою – 1 оригінал та 2 копії
Вказані документи повинні бути
надані протягом 21 дня з дати
відвантаження, але протягом строку
дії акредитиву.
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Part «Terms of Letter of credit»
Price of the contract shall be paid on
irrevocable letter of credit, which must
be opened within _____ days from the
date of ______________.
The amount of the letter of credit is
________________ (in words).
The validity of the letter of credit is
___________ calendar days from the
date of the opening the letter of credit
Issuing Bank –
Advising bank –
The letter of credit is executed in
_____________________ (bank)
Payment under the letter of credit is
made after the shipment and providing
next documents:

Invoice with reference and date of this
Contract, as well as number and date of
the letter of credit – 1 original and 1
copy.
- Bill of lading, issued in the name of the
_________________, indicating the
number and date of the Contract – 3
originals of 3 (three) and 3 copies.
- Certificate of origin of the goods,
issued by the chamber of commerce – 1
original and 2 copies.
8. Mentioned documents must be presented
to the executing bank within 21 days
from the date of shipment but within of
the letter of credit validity.

9. Мова документів – англійська.
10. Часткові відвантаження та
перевантаження – заборонені.
11. Усі комісії та витрати, пов’язані на
території _______ за рахунок
Покупця, всі інші комісії за рахунок
Продавця.
12. Акредитив підпорядковується
«Уніфікованим правилам та звичаям
по документарним акредитивам», в
редакції 20017 року (Публікація
Міжнародної торгової палати №600).

9. The documents must be issued in
English
10. Partial shipment and transshipment are
not allowed
11. All commissions and expenses related to
the letter of credit originated in territory
_______________ should be paid by the
Buyer, all other commission shall be
paid by Seller
12. The letter of credit is subject to the
“Uniform Customs and Rules for a
Documentary Letter of Credit”? as
amended in 2007 (Publication of the
International Chamber of Commerce No.
600).

При необхідності може бути також вказаний підтверджуючий банк та інші
необхідні умови

