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ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА № Дата • Date
DOCUMENTARY CREDIT APPLICATION 

50 Наказодавець
Applicant

назва • name:

адреса • address:

59 Бенефіціар
Beneficiary

назва • name:

адреса • address:

40A Вид акредитива Form of L/C [X] безвідкличний • irrevocable   [ ] трансферабельний • transferable   [ ] резервний • standby

40E
Правила, що застосовуються
Applicable rules

[ ] Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів редакція 2007р., публікація МТП №600
• Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 revision, ICC publication No.600 (UCP600)

[ ] Міжнародна практика резервних акредитивів, редакція 1998 р., публікація МТП №590
• International Standby Practices, 1998 revision, ICC Publication No.590 (ISP98)

31D
Дата та місце закінчення 
строку дії акредитива
Date and place of L/C expiry

дата • date: днів від дати відкриття • days from L/C issue:

місце • place:

32B
Валюта і сума
Currency code and amount

сума словами 
• sum in words:

39A
Дозволені відхилення суми
Amount tolerance +      % / -      %

49
Підтвердження акредитива
Confirmation instructions

[ ] підтвердити (підтверджуючий банк – див. поле 41А) • confirm (confirming bank – see in field 41A)

41A Виконуючий банк
Available with (nominated bank)

назва • name:
адреса • address:

SWIFT • BIC:

41A
Спосіб виконання
Available by

[ ] платити за пред'явленням документів • sight payment
[ ] платити з відстрочкою • deferred payment
[ ] акцептувати переказні векселі (тратти) бенефіціара • acceptance

[ ] негоціювати • negotiation
[ ] змішаний платіж • mixed payment

Інструкції ПриватБанку зі 
здійснення платежу
Instructions for PrivatBank

[ ] платити по отриманні свіфта з виконуючого банку • pay against swift from nominated bank 
[ ] платити по отриманні документів в АТ КБ "ПриватБанк" • pay against documents
Застереження: АТ КБ "ПриватБанк" не несе відповідальності за дії іншого виконуючого банка з виконання акредитива та за якість 
перевірки ним документів.

42M
Деталі змішаного платежу
Mixed payment details

42P
Деталі відстроченого 
платежу Def. payment details

57A Авізуючий банк
Advising bank

назва • name:
адреса • address:

SWIFT • BIC:

Банк бенефіціара
Beneficiary’s bank

назва • name:
адреса • address:

SWIFT • BIC:

43P
Часткові відвантаження 
Partial shipments

[ ] дозволені • allowed     [ ] не дозволені • not allowed

43T Перевантаження Transhipment [ ] дозволені • allowed     [ ] не дозволені • not allowed

44A
Місце прийняття до перевезення/відправка з...
Place of taking in charge/ dispatch from.../ place of receipt

44E
Порт завантаження/аеропорт відправлення
Port of loading/airport of departure

44F
Порт розвантаження/ аеропорт призначення
Port of discharge/ airport of destination

44B
Місце призначення/ транспортування до
Place of final dest./for transportation to.../place of delivery

44С Остання дата відвантаження Latest date of shipment Дата • date: днів від дати відкриття • days from L/C issue:

45A
Опис товару та/або послуг
Description of goods and/or 
services

[ ] продовження опису товару та/або послуг додається у додатку №1 до цієї заяви
Номер і дата контракту,
інші документи Contract 
number and date, other docs

контракт • contract:

інше • other documents:

Умови поставки
Terms of delivery
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ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА №

46A
Перелік документів, проти 
яких здійснюється платіж
Documents required

[ ] Підписаний комерційний рахунок • Signed commercial invoice —      оригіналів • originals,        копій • copies

[ ] Повний комплект чистих бортових морських коносаментів • Full set of clean on board marine Bills of Lading
[ ] виписаних наказу • consigned to the order of: ____________________
[ ] бланковий індосамент • blank endorsed
[ ] повідомити • notify:   ____________________
[ ] з позначкою "фрахт сплачено" • marked "freight prepaid"

[ ] Автодорожня накладна CMR виписана на ім’я • Auto Waybill CMR consigned to: 

[ ] Дублікат залізничної накладної виписаної на ім'я • Duplicate of Railway Bill consigned to: 

[ ] Авіанакладна виписана на ім'я • Air Waybill consigned to: 

[ ] Страховий поліс/сертифікат, який покриває наступні ризики • Insurance policy/certificate covering following risks: 

48 Період подання документів
Period for presentation

[ ] Днів від дати відвантаження • Days from shipment: 

[ ] В межах строку дії акредитива • Within L/C validity

47A
Додаткові умови
Additional conditions

[X] У випадку представлення документів з розбіжностями комісію USD75 (або еквівалент) за кожний пакет 
документів буде утримано з виручки. In case of discrepant documents presentation discrepancy fee USD75 (or equivalent) 
for each set of discrepant docs will be deducted from proceeds.

71D Комісійні винагороди та 
витрати банків 
Bank commissions and charges

[ ] Всі банківські витрати на території України несе наказодавець, поза територією України – бенефіціар • All 
charges and commissions within Ukraine are for the applicant's account, outside of Ukraine are for the beneficiary's account

[ ] Комісії за підтвердження акредитива (якщо акредитив підтверджений) сплачує наказодавець • Confirmation 
charges are for applicant's account

Застереження: Відповідно до UCP600, у випадку несплати бенефіціаром банківських комісій (як правило, при невикористанні 
акредитива), несплачені комісії банків підлягають сплаті за рахунок наказодавця.

Ми (Клієнт / Наказодавець) цією Заявою приєднуємось до підрозділів "Загальні положення" та "Міжнародні документарні акредитиви" Умов та Правил надання 
банківських послуг (далі — Умови та Правила) АТ КБ "ПриватБанк" (далі — Банк), що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, в 
редакції, що є чинною на дату підписання цієї Заяви, які разом становлять Договір про відкриття акредитиву (далі — Договір), приймаємо всі права та обов'язки, 
встановлені в цьому Договорі, та зобов'язуємось належним чином їх виконувати. Відносини між Банком та Клієнтом можуть регулюватися шляхом підписання 
окремих договорів.

Цей Договір набирає чинності від дати підписання цієї Заяви і діє до повного виконання сторонами своїх обов'язків за Договором. Цей Договір припиняється 
після закінчення строку його дії. Зміни до Договору вносяться відповідно до умов підрозділу "Міжнародні документарні акредитиви" ("Імпортний акредитив") Умов
та Правил.

Сторони домовились, що права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору встановлені умовами 
підрозділу "Міжнародні документарні акредитиви" Умов та Правил.

Підписанням цієї Заяви ми підтверджуємо, що Банком надано нам інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Ми підтверджуємо, що ознайомлені з Умовами та Правилами та з обов'язком регулярно ознайомлюватися з їх змінами.

Ми інструктуємо вас відкрити від нашого імені та за наш рахунок безвідкличний документарний акредитив згідно з вищенаведеними умовами. Ми беремо на 
себе повну відповідальність у відношенні надання покриття, яке необхідне вам для виконання наших інструкцій. Для сплати вищезазначених комісій та витрат 
ми уповноважуємо вас списувати кошти в сумі цих комісій та витрат з нашого(их) рахунку(ів) в АТ КБ "ПриватБанк" (IBAN, валюта, місто):

(обрати необхідне)
Код за ЄДРПОУ          назва клієнта         ________ (для юр. осіб)
або 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків         назва клієнта         _______ (для фіз. осіб)

Тариф

Відкриття або збільшення суми акредитива
[Поточний тариф, що діє на дату 
підписання заяви]

Платіж за акредитивом
[Поточний тариф, що діє на дату 
підписання заяви]

Внесення змін за акредитивом
[Поточний тариф, що діє на дату 
підписання заяви]

Директор • Director Печатка • Seal

Головний бухгалтер • Chief Accountant

З А П О В Н Ю Є Т Ь С Я  Б А Н К О М

Прийнято до виконання банком Дата: Підпис: /                                                 /
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