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ЗАЯВА НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА № Дата • Date
APPLICATION FOR AMENDMENT TO DOCUMENTARY CREDIT

Просимо внести до умов акредитива наступні зміни • Please amend L/C conditions as follows:

31D
Нова дата закінчення акредитива
New date of expiry

дата • date:
днів від дати відкриття акредитива

 • days from L/C issue:
Нова сума акредитива
New L/C amount

збільшити суму акредитива на
• increase of L/C amount

зменшити суму акредитива на
• decrease of L/C amount
нова сума акредитива

• new L/C amount after amendment

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/ транспор-
тування до Place of final destination/ for
transportation to.../ place of delivery

44С
Остання дата відвантаження 
Latest date of shipment

дата • date:
днів від дати відкриття акредитива

• days from L/C issue:

45B
Зміни опису товару та/або послуг
Amend Description of goods and/or 
services

46B
Зміни переліку документів, проти 
яких здійснюється платіж 
Amend documents required

47B
Зміни додаткових умов
Amend additional conditions

Інші зміни
Other amendments

[ ] Анулювати акредитив • Cancel L/C

[X] Всі інші умові акредитива залишаються без змін • All other L/C conditions remain unchanged

Комісійні винагороди та витрати 
банків за внесення цих змін
Bank commissions and charges for these 
amendments

[ ] Всі комісії за внесення змін сплачує наказодавець • All amendment charges are for applicant’s account
[ ] Всі комісії за внесення змін сплачує бенефіціар • All amendment charges are for beneficiary’s account
За відсутності додаткових інструкцій комісії за внесення змін сплачуються згідно з поточними умовами 
акредитива

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
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