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Beløb
Møntsort
Transporthavers navn
Transporthavers adresse
Transporthavers adresse
Transporthavers adresse
Registreringsnr.
Kontonr.
Pengeinstitut navn
Vi beder Jyske Bank for vores regning forsyne transporten med noteringspåtegning  og fremsende den til transport-
haver.
Vi vedlægger Jyske Banks adviseringsbrev med vedhæftede rembursbrev, der efter Deres notering bedes returneret 
til os.
Endvidere beder vi Jyske Bank anmelde transporten over for udstedende bank med anmodning til denne om tillige at anmelde transporten over for ordregiver.
af beløbet under ovennævnte remburs til
Undertegnede transporterer herved
Betaling bedes overført til transporthavers konto
Jyske Bank
Vesterbrogade 9
DK-1780 København V
Att. Trade Finance
Vedr. remburs nr.
Udstedt af
Jyske Banks reference
Firmastempel og forpligtende underskrift(er)
Dato
	txt_udstedt_af: 
	txt_rembursnummer: 
	txt_reference: 
	txt_fri_tekst_Navn: 
	txt_fri_tekst_adresse1: 
	txt_fri_tekst_adresse2: 
	txt_fri_tekst_adresse3: 
	txt_fri_tekst_pi: 
	txt_firma: 
	txt_JBsauna11_montsort: 
	num_JBsauna11_beloeb: 
	txt_JBsauna11_reg_nr: 
	txt_JBsauna11_konto_nr: 
	Print - aktiver knap med ENTER: 
	Aktiver knap med ENTER: 
	txt_noPrint: 



