
              

                                     

 
 

БАРАЊЕ - НАЛОГ ЗА ОТВОРАЊЕ НА АКРЕДИТИВ КОН НЕРЕЗИДЕНТ 

 
  _________________________________________________ 

Назив на Барател-Клиент 
 

        ______________________________________________ 
Адреса 

 

        _________________________________________________ 
       Контакт лице               Телефон                      Факс                   

 До: ЦКБ АД СКОПЈЕ 
н/в: Документарно работење 
тел:    02/3249 300 
факс: 02/3249 303 
E-mail: info@ccbank.mk   
Web: www.ccbank.mk 
SWIFT BIC: CECBMK22 

 
1. Банка на корисникот на 
акредитивот: 

   (Назив, SWIFT код, IBAN -
сметка) 

 
    

2. Корисник -  ино партнер: 
   (назив и адреса) 

 

3. Износ на акредитивот:                 

4. Вид на акредитивот: 
 

 Конфирмиран    Неконфирмиран    Пренослив    Непренослив    Стенд-бај 

5. Место на товарење:           
6. Краен рок на товарење:                  
7. Превоз до:                  

8. Делумни доставки:  Дозволени     Недозволени 

9. Претовар:  Дозволен       Недозволен 

10. Акредитивот е платив:  По видување  Со акцепт   Со негоцирање   Со одложено плаќање  ___  денови од датум на 
__________________________   

11. Акредитивот може да се користи со  
презентација на следните документи: 

а) Фактура во  ____  оригинал(и) /  ___  копи-ја(и) _________ 
б) Товарен лист во  ___  оригинал(и) /  ___  копи-ја(и) 
    заверен од  ____________  при  _____________________   
в) Пакинг лист во  ___  оригинал(и) /  ___  копи-ја(и) 
г)  Коносман 
                       Цел сет     Непренослива копија 
д)  Мултимодален транспортен документ 
                         Цел сет     Непренослива копија     
ѓ)  Сертификат за потекло во  ___  оригинал(и) /  ___  копи-ја(и) 
е)  Сертификат за квалитет во  ___  оригинал(и) /  ___  копи-ја(и) 
ж) /друго/ _____________________________________________ 
 

12. Транспортна клаузула (FCA, EXW, FOB, CIF, …)         
13. Рок на доставување на документите на 
банката: 

                    

14. Странските трошоци се на сметка на:   Налогодавачот     Корисникот на акредитивот 

15. Обезбедување на обврските на Банката: 
Девизи од девизен прилив/сметка (износ):                     
Купени девизи на девизен пазар (износ):                     
Девизен депозит (износ):                     
Денарски депозит (износ):                     
Рамковен кредитен лимит(хипотека):                     
Меница на Налогодавачот (со овластување):                     
Меница на Сопственикот (со овластување):                     
Налози за плаќање:                     
Пристапување на долг:                     
Друго:                     

 
Ве овластуваме во наше име и за наша сметка да ги пополните и потпишете сите потребни формулари и документи и да 
наплатите провизија согласно вашите процедури за работа со документарно работење. 
Скопје, __________________ година.       
 
 
                                                                                                               _________________________________________________________ 

                                                                 Име и Презиме на овластен потписник и печат на барателот 
 

 
 

mailto:info@ccbank.mk

