
Udenlandsk inkasso

Vedlagte dokumenter
Dokumenter

(antal)
Faktura Oprindelses-

certifikat
Pakkeliste Forsikrings-

dokument
     Konossement

 original         kopi
Luftfragt-

brev
Fragtbrev Veksel Andre dokumenter

Beløb: Valuta:

fremsendes til inkasso og udleveres til betrukne (fulde navn og adresse): 
  mod betaling

  mod accept*)

 *) Forfaldsdatoen angives

Dokumenter bedes fremsendt med kurer gennem:*)

*) Anfør betruknes bankforbindelse og evt. swiftadr.
Hvis intet er anført, vil Sparekassen Vendsyssel benytte en 
bank efter eget valg.

Firmastempel og underskrift

Vi beder Dem følge de med ✓ markerede instruktioner 

  Behandles uden protest   
Behandles med protest i mangel af betaling      
Behandles med protest i mangel af accept   
Behandles med protest i mangel af accept og betaling
Varens ankomst kan afventes 

 Sparekassen Vendsyssels omkostninger betales af betrukne 
 Må ikke frafaldes
 Udenlandske omkostninger betales af betrukne  
 Må ikke frafaldes
 Alle omk. (danske og udenlandske) for vores regning   

       (Såfremt intet er afkrydset – betragtes det som om omkostninger 
        må frafaldes).

Denne inkassosag er underkastet de til enhver tid gældende ”Ensartede inkassoregler” iht. Det Internationale Handelskammer, almindeligvis 
benævnt ”Internationale inkassoregler” (dansk oversættelse udleveres af sparekassen på forlangende).

Særlige 
bemærkninger:

Beløbet bedes krediteret kontonr.

Evt. henvendelser vedrørende dokumenterne bedes rettet til:

Navn: 

Telefonnr.: 

E-mailadresse:

Dato: 

(angiv ankomstdato)

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå



Samtykkeerklæring 

Jeg/vi er indforstået med og samtykker i, at Sparekassen Vendsyssel til brug for den videre behandling inden for Trade Finance kan 
videregive oplysninger til vores samarbejdspartnere.  

Oplysningerne anvendes af Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Vendsyssels samarbejdspartnere til behandling af Trade Finance 
samt den efterfølgende administration af dette. 

Ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel kan jeg/vi få oplyst, hvilke typer af oplysninger der kan videregives med mit/vores samtykke, 
til hvilke formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne på baggrund af vores samtykke. 

Der henvises i øvrigt til Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser, som jeg/vi har modtaget i forbindelse med min/vores 
underskrift på nærværende.  

Kontaktperson:

Telefon:

Dato: Ordregivers firmastempel og forpligtende underskrift

Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. DK 64806815, Vrå
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