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02.02.2007 Formular konverteret til nyt layout/PROD. 22.03.2007/CV
JB3677 - Bente Falk Jonasson
Trade Finance
Anbefalet/kurer
Jyske Bank
Trade Finance
Vesterbrogade 9
1780 København V
Dato
Jyske Banks rembursnr.
Vor ref./faktura nr.
Referencer
(Valuta og beløb)
Vi beder jer indsætte beløbet på konto nr. 
Anden bank
Vi ønsker fordringen afkøbt uden regres.
(Swiftadresse samt IBAN No.)
Dokumenter og betaling
Vi vedlægger dokumenter for
Vi er bekendte med, at først når fordringen iht. rembursen indsættes på vores konto, har Jyske Bank foretaget afkøb af fordringen uden regres. Ved dette afkøb overdrager vi samtidig retten til at modtage provenu under rembursen til Jyske Bank. Jyske Bank giver meddelelse til den rembursudstedende bank om denne overdragelse.
Andre instruktioner/kommentarer (herunder oplysninger om evt. uoverensstemmelser mellem dokumenter og rembursbetingelser)
Vi indestår for at alle nødvendige eksporttilladelser foreligger.
Mailadresse
Kontaktperson
Telefon
Firma/Underskrift
Kontaktdetaljer
	txt_dato: 
	txt_rembursnummer: 
	txt_reference: 
	txt_dokumenter_vedlægges: 
	txt_kronekontonummer: 
	txt_anden_bank: 
	chk_vekslen_bedes_diskonteret: 
	txt_andre_instruktioner_kommentarer: 
	txt_mailadresse: 
	txt_kontaktperson: 
	txt_firma: 
	txt_telefonnummer: 
	Print - aktiver knap med ENTER: 



