SWIFT код: MIFCUAUK, що надалі йменується також «Банк»
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ №_______

Дата: “ _____”__________________ 20___ р.

Принципал:
(1)

Повне найменування

ТОВ «АБСД»

Юридична
адреса/місцезнахождення
№ поточного рахунку
у АТ «ПроКредит Банк»
ПІБ уповноваженої особи
Посада

25679, 11, 1-ша вулиця, Київ, Україна

Контактний тел. №:

Факс №:123456

ПІБ контактної особи
Посада
Контактний тел. №
Поштова адреса для листування

Соколов В.А
Фінансовий директор
Факс №:233456
Адреса e-mail: sssss@gmail.com
М. Київ, вул. Вишнева, буд. 7

Банк Платника (2)
Повне
найменування
Юридична адреса
SWIFT код
Додатково:

UA12320984000002600123456.980
Петров А.А.
директор

ABC bank
ABC bank
126752, Egypt, Kairos, Main street,
16, office 6 (SWIFT: ABCDIIIIXXX)

Адреса e-mail:aaaa@gmail.com

Платник (3) Egypt LTD
Egypt LTD
Повне
найменування
126757, Egypt,_________
Юридична адреса
___________
Додатково:

str,

(4) Надаємо Вам нижчевказані документи на інкасо стосовно поставки товару, вказаного у комерційному
рахунку/транспортному
документі,
згідно
з
договором
між
Принципалом
і
Платником
№_1_від____01/01/2018______ на нижчевказаних умовах.
Товар відвантажено

 безпосередньо Платнику

 вищевказаному банку Платника

Інкасо підпорядковується Уніфікованим Правилам для Інкасо, у чинній редакції та іншим міжнародним
документам, затвердженим Міжнародною торговельною палатою, м. Париж.
Документ
Трата
Комерційний рахунок
Коносамент
Авіанакладна
Дорожня накладна

Оригіналів

Копій

1
3

2

(5) Сума платежу за інкасо проти вищевказаних
документів
(сума, код валюти цифрами та прописом)

Документ
Страховий поліс/сертифікат
Пакувальний лист
Сертифікат походження

Оригіналів
1
4

Копій

1

100 000.00 (сто тисяч доларів США)

(6) Документи повинні бути видані Платнику
►  проти платежу

 за пред’явленням

►  проти акцепту трати

 з опротестуванням у разі

 не пізніше____________
 неакцепту

 неплатежу

►  проти (інше вказати)_____________________________________________

ProCredit Bank
107А Peremohy Ave.
03115 Kyiv
Ukraine

ПроКредит Банк
просп. Перемоги 107А
м.Київ 03115
Україна

Phone +380 / 44 / 590 10 00
Fax +380 / 44 / 590 10 01
ukr.Info@procredit-group.com
www.procreditbank.com.ua

тел. +380 / 44 / 590 10 00
факс +380 / 44 / 590 10 01
ukr.Info@procredit-group.com
www.procreditbank.com.ua

(7) Банківські комісії
► Всі комісії

 за наш рахунок  за рахунок Платника

► Комісії Банку Принципала

 за наш рахунок  за рахунок Платника

► Комісії Банку Платника

 за наш рахунок  за рахунок Платника

 У разі відмови Платника сплачувати комісії документи не видавати.
(8) Акцептовані трати просимо
повернути нам

 зберігати у банку Платника та пред’явити до сплати у зазначену дату 

 У разі неакцепту/неплатежу просимо повідомити нас із зазначенням причин.
(9) Просимо надіслати документи до банку Платника  поштовим відправленням
(інше вказати)_________________________

 кур’єрською поштою



(10) Додаткові інструкції
(11) Просимо зарахувати платіж на наш рахунок
 вказаний у графі 1 цього доручення
 №.____________________________________
у банку
__________________________________________ (повне найменування, адреса, S.W.I.F.T. код, інші деталі)
(12) Доручаємо Банку самостійно списувати з будь-якого поточного рахунку нашого підприємства
(Принципала) у Банку всі комісії за інкасо та інші витрати, які можуть виникнути за інкасо, в тому числі
пов’язані зі сплатою послуг кур’єрської пошти Банком і витрат інших банків, що діють за дорученням Банку за
цим інкасо. Принципал ознайомлений з усіма діючими комісіями та тарифами Банку, та не має ніяких
заперечень щодо їх розміру та порядку оплати.
Умови про договірне списання грошових коштів:
З метою виконання усіх грошових зобов’язань перед Банком Принципал уповноважує і доручає Банку здійснювати з
будь-яких рахунків Принципала у Банку, реквізити яких вказані чи будуть вказані у договорах, на підставі яких такі
рахунки відкриті чи будуть відкриті, договірне списання коштів у розмірі, еквівалентному існуючим на момент списання
грошовим зобов’язанням Принципала. Таке право Банка виникає з моменту виникнення у Принципала обов’язку
здійснити платіж і діє до моменту його повного здійснення.

________________________________________
________________________________________
Підпис(и) уповноваженої(их) особи(осіб) Принципала
Відмітки Банку
Підпис(и) і печатка Принципала відповідають заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки.
___________________________________________________
ПІБ, посада уповноваженого працівника Банку, печатка.

