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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ИНКАСО 

 

………………………….. (Град, дата) 

………………………….. (Изходящ номер) 

………………………….. (Телефон и лице за контакт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с износ на …………………………..………………………….. (Стока), прилагаме  следните 

документи на стойност …………………………..: 

 

         Брой оригинали/Брой копия 

 Трата     

 Търговска фактура 

 Опаковъчен лист 

 Сертификат за произход 

 Сертификат за анализ 

 Сертификат за качество 

 Сертификат за количество 

 Застрахователна полица 

 Застрахователен сертификат 

 Bill of Lading 

 Airway Bill 

 FCR 

 CMR 

 ЖП Товарителница 

 Фитосанитарен сертификат 

 Сертификат за фумигация 

 Други 

 

Молим да изпратите приложените документи на горепосочената банка с инструкции същите да бъдат 

предадени на платеца: 

 

срещу плащане  

 на виждане 

 най-късно до ………………………….. 

 на падежа: ………………………….. 

 срещу акцепт на приложената трата на стойност  …………………………..  

                                                                 с падеж: ………………………….. 

 без заплащане 

 други …………………………..………………………….. 

 

с 

 

 Препоръчана поща 

 Специален куриер  

 

 и със съответните разноски да задължите наша сметка IBAN BG  ……………….  

при Вас.  

Наредител (Име и пълен адрес): 

Платец (Име и пълен адрес):: 

Банка на платеца (Име и пълен 

адрес): 

ДО 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

бул. „Витоша“ № 89Б 

район „Триадица“ 

гр. София, п.к. 1463                           

Отдел „Търговско финансиране” 
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Комисионите и разноските на инкасиращата банка са: 

 

 за наша сметка за сметка на платеца и  могат да бъдат отказани 

        не могат да бъдат отказани 

 

Допълнителни инструкции: 

 

 акцептираната трата 

 

  да се върне на   ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за инкасиране на падежа 

     нас 

 

  да остане в инкасиращата банка за инкасиране на падежа 

 

 други 

 

 

Оторизираме Ви да рекламирате, ако ....... дни след падежа/крайния срок за плащане няма информация от 

банката на платеца относно статуса на документите. 

 

При постъпване на плащане, моля заверете наша разплащателна сметка  

IBAN BG    ………………………....... при Вас. 

 

В случай, че получим плащане по друг начин, извън инкасото, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви 

оторизираме да инструктирате инкасиращата банка да предаде документите “без заплащане”. 

 

Оторизираме Ви да задължавате наша разплащателна сметка IBAN  

BG ………………………....... при Вас, а при недостатъчно средства по същата и другите ни сметки при Вас, с 

размера на всички Ваши комисиони и разноски, свързани с обработката на инкасото, както и тези на 

чуждата банка, в случай, че последните са за сметка на платеца и същите бъдат отказани. 

 

Всички операции по настоящото инкасо са подчинени на „Еднообразни правила за инкасата”, публикация 

№ 522, ревизия 1995 г. на Международната Търговска Камара, Париж. 
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