
Žádost o exportní dokumentární inkaso
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku  
společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v české republice prostřednictvím Citibank Europe plc,  
organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 (“Citibank”). Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

Veškerá pole označená * jsou povinná Referenční číslo příkazce _____________________________

K této žádosti jsou přiloženy níže uvedené směnky a dokumenty, které jsou v souladu s našimi dále uvedenými instrukcemi 
(označenými “X”, kde je to relevantní), se kterými souhlasíme a které podléhají podmínkám na druhé straně žádosti

Datum 

Příkazce* Plátce* 

Adresa* Adresa*

Stát* Stát*

Kontaktujte následující osobu/y ohledně pokynů/dotazů týkajících se těchto směnek a/nebo dokumentů
____________________________________________________________________________________________________________________

Telefon

V případě potřeby kontaktujte  _______________________________________________________________  který vám 
pomůže zajistit akceptaci směnky/platbu, avšak nemá oprávnění změnit podmínky inkasa.

Telefon

Inkasní banka Splatnost � Na viděnou � Ve směnečné lhůtě Dní

Adresa Podmínky splatnosti _______________________________________________________________

Směnka
Částka

Stát Měna

Dopravní podmínky:

Druh Exportu: 
� Zboží � Služby

Pokud se jedná o “Služby”, vyplňte pouze části a. a b.

a. Pokud jste vybrali “Služby” jako druh exportu, uveďte stát, ve kterém jsou tyto služby poskytnuty. Pokud jste vybrali 
“Zboží” jako druh exportu, uveďte zemi původu.

Country:

b. Popis zboží či služeb:

c. Dodací podmínky (pouze pro zboží):

Způsob dopravy Dopravní společnost či jméno
leteckého dopravce

Doprava z Doprava do

Jméno plavidla Konosament č. Datum  
konosamentu

Přiloženy tyto dokumenty v následujícím počtu:

Originál Kopie Popis dokumentu/Požadavek Originál Kopie Popis dokumentu/Požadavek

� Konosament/Letecký nákladní list � Balicí list

� Faktura � Konzulární faktura

� Pojistka / Pojistný certifikát � Certifikát hmotnosti

� Osvědčení o původu � Poštovní stvrzenka

� Směnka �

� CMR/CIM �

�  �

Shora uvedené doklady podléhají URC/1995/Pub. č. 522 a podmínkám uvedeným na rubu.
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Prosíme, postupujte podle pokynů uvedených dále a příslušné označte “X”

Vydat dokumenty proti

� Zaplacení (Platbě) � Akceptaci směnky  
� Jiné: __________________________________________________________________________________________________________

� Poplatky Citibank odečtěte (strhněte) z výtěžku

� Veškeré poplatky jdou k tíži Plátce

Avizujte s udáním důvodu
� Akceptaci směnky/Splatnost � Zaplacení (Platbu)
� Neakceptaci směnky � Nezaplacení
� Nedodržení jiných instrukcí (pokynů) 
� Nedodržení původních podmínek směnky

Zajistěte protest v případě � Nezaplacení � Neakceptaci směnky

Instrukce pro výtěžek z inkasa (v případě absence trvalých instrukcí)

Prosíme, odečtěte veškeré výlohy a

� Připište ve prospěch našeho účtu č. _________________________________________________________________________ vedeného u Citibank (Měna): )

� Prostředky převeďte ve prospěch našeho účtu č.  _______________________________________________________________________ vedeného u  _________________________________________________________________________

 BIC:_ _____________________________________________________ (Měna:  )

 IBAN: _____________________________________________________________________________________________________________________

Další instrukce

Přiložené dokumenty odešlete inkasní bance � kurýrem � poštou

Podmínky pro dokumentání inkaso
Dokumentární inkaso

Podpisem této žádosti příkazce přijímá následující podmínky Citibank:

1.  Citibank přijímá pouze k předání a na riziko příkazce položky nesplatné v Citibank a neodpovídá za žádné ztráty nebo prodlení, která mohou být způsobena stávkou nebo 
jinými okolnostmi mimo kontrolu Citibank, ani za žádná jednání, opomenutí, zanedbání, prodlení, selhání nebo nesolventnost jakéhokoliv korespondenta nebo agenta či 
jejich zaměstnanců, ani za ztráty či zpoždění v přenosu dat.

2. U položek, které nebudou proplaceny během obvyklé doby budou účtovány zvláštní výlohy.

3.  Nebude-li uvedeno jinak v této žádosti, všechny výlohy budou požadovány od plátce, ale budou-li odmítnuty, budou sraženy z výtěžku. Jestliže vzniknou po zaplacení 
korespondentovi Citibank oprávněné výlohy spojené s proclením zboží nebo jiné výlohy vynaložené v zájmu příkazce, takové výlohy půjdou k tíži příkazce.

4.  Inkaso se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Citibank a také podmínkami korespondentů a agentů Citibank a dále právními předpisy platnými v zemích, kterých se 
to týká.

5.  Citibank bude postupovat s náležitou péčí při volbě svých agentů, avšak určí-li si příkazce jiného korespondenta, než který byl vybrán Citibank, bude Citibank postupovat v 
souladu s instrukcemi příkazce za předpokladu, že příkazce přijme a potvrdí všechna jednání vybraného korespondenta. V takovém případě se příkazce zavazuje odškodnit 
Citibank za veškeré následky z tohoto jednání.

6.  Jakékoli jednání či opomenutí učiněné nebo strpěné Citibank či jejími korespondenty podle této žádosti nebo v souvislosti s ním učiněné v dobré víře a v souladu s 
platnými právními předpisy, obchodními zvyklostmi a pravidly bude závazné pro příkazce a nevzejde z nich žádná odpovědnost Citibank vůči příkazci.

Razítko a podpis(y) opráněných osob

(razítko) Jméno (tiskacím písmem) Podpis
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