
Innheimtubeiðni vegna útflutnings og erlendra tékka
samkvæmt samræmdum vinnureglum Alþjóða verslunarráðsins (ICC)
um erlendar bankainnheimtur (Collection) URC522

EY-1577 - 15012021  

Vörureikningur/ar Flugfarmskírteini, frumrit nr. 3

Skipsfarmskírteini í               eintökum Víxill Tékki

Tryggingarskírteini í               eintökum Matsvottorð

EUR skírteini Annað:

Upplýsingar um innheimtubeiðanda:

Nafn: Kennitala:

Heimilisfang: Sími:

Póstnúmer: Staður: Fax:

Netfang:

Meðfylgjandi skjöl óskast tekin til innheimtu og send til neðangreinds banka:

Erlendur banki:* Móttakandi:*

Heimilisfang:* Heimilisfang:*

Staður: Staður:

Fjárhæð: Innheimtan greiðist við:*

Sýningu                     dögum eftir sýningu/útskipun

Annað:

Greiða skal gegn afhendingu/samþykki á neðangreindum skjölum:

Upplýsingar um hvernig á að senda skjölin: 

Með hraðflutningi Með ábyrgðarpósti

Bankakostnaður erlendis greiðist af:*      Kaupanda Seljanda

Ráðstöfun greiðslu inn á reikning nr.:

Innheimtubeiðandi ber alla ábyrgð á að uppplýsingar um móttakanda skjala og erlendar bankaupplýsingar séu réttar.

Undirritaður hefur kynnt sér vandlega þá skilmála sem gilda um innheimtur samkvæmt samræmdum vinnureglum Alþjóða verslunarráðsins um 

innheimtur, eins og þær eru á hverjum tíma. (Uniform Rules for Collections, International Chamber of Commerce, 1995 Revision, ICC Publication 

No. 522). Reglurnar má nálgast í heild sinni hjá Landsnefnd Alþjóða verslunarráðsins, Kringlunni 7, 103 Reykjavík

Staður Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ

Undirskrift umsækjanda

* Á ekki við um tékka



EY-1577  - 15012021  

Innheimtubeiðni vegna útflutnings og erlendra tékka
samkvæmt samræmdum vinnureglum Alþjóða verslunarráðsins (ICC)
um erlendar bankainnheimtur (Collection) URC522

Gátlisti vegna innheimtubeiðni erlendis tékka
*   Útgáfudagur, tékka má ekki vera eldri en 6 mánaða, nema annað sé tekið fram á tékkanum

*    Tryggja þarf að mynt tékkans sé rétt. T.d. getur skammstöfunin kr. staðið fyrir DKK, NOK, SEK og ISK.  
      $ getur staðið fyrir USD og CAD, þess vegna er mikilvægt að skoða tilgreindan reikningsbanka sem 

      gefinn er upp á tékkanum.

*    Tryggja þarf að tékki sé rétt útgefin (undirritaður) og framseldur.

*     Athugið:

          o  USD tékkar mega ekki vera lægri en USD 200- og CAD ekki lægri en CAD 300,-

          o  Algengur erlendur kostnaður USD tékka er frá USD 35,- til USD 75,-

          o  Erlendur kostnaður vegna EUR tékka er algengur EUR 40,-

          o  Erlendur kostnaður  GBP tékka er algengur GBP 25,-

          o  Að öðru leyti fer erlendur kostnaður eftir gjaldskrá erlenda bankans sem á í hlut.
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