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ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Σε αντάλλαγμα της συγκατάθεσης σας κατά την απόλυτη κρίση σας να
εκδίδετε από καιρού εις καιρό κατόπιν εντολής μου και για
λογαριασμό μου και με πλήρη ευθύνη μου πιστώσεις σε όφελος
προσώπων, οίκων, εταιρειών, οργανισμών, ή άλλων μερών που στη
συνέχεια θα καλούνται οι δικαιούχοι με τρόπο που θα καθορίζω,
αναλαμβάνω και συμφωνώ ότι οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις
θα εφαρμόζονται στις εν λόγω πιστώσεις.
Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε
τις πιστώσεις αυτές προς τους δικαιούχους μέσω των Ανταποκριτών
σας με SWIFT ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ή άλλο μέσο επικοινωνίας.
Νοείται ότι θα μπορείτε να αντικαθιστάτε τους Ανταποκριτές σας σε
οποιοδήποτε χρόνο κατά την κρίση σας και με την πλήρη ευθύνη μου.
Σας εξουσιοδοτώ να αποδέχεστε και/ή να πληρώνετε για λογαριασμό
μου όλες τις συναλλαγματικές που εμφανίζονται ότι έχουν εκδοθεί,
προσφερθεί ή μεταβιβαστεί δυνάμει των όρων τέτοιων πιστώσεων και
να πληρώσετε οποιαδήποτε ποσά που φαίνονται ή εμφανίζονται ότι
απαιτούνται ή διεκδικούνται ή τα οποία έχετε ευθύνη να πληρώσετε,
σύμφωνα και με βάση τους όρους τέτοιας πίστωσης χωρίς αναφορά ή
περαιτέρω εξουσιοδότηση από εμένα και χωρίς οποιαδήποτε έρευνα ή
εξέταση κατά πόσο η απαίτηση ή διεκδίκηση είναι δικαιολογημένη ή
για την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακρίβεια οποιασδήποτε δήλωσης ή
πιστοποιητικού που έχει παραληφθεί από εσάς σε σχέση ή με βάση
τους όρους τέτοιας πίστωσης και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
ένσταση εκ μέρους μου και συμφωνώ ότι οποιεσδήποτε τέτοιες
συναλλαγματικές, απαιτήσεις ή διεκδικήσεις για πληρωμή
οποιωνδήποτε ποσών θα με δεσμεύουν και θα θεωρούνται μεταξύ
μου και εσάς ως τελεσίδικη απόδειξη ότι ευθύνεστε να πληρώσετε ή
να συμμορφωθείτε προς αυτές.
Θα πληρώσω μόλις το απαιτήσετε οποιαδήποτε ποσά έχουν πληρωθεί
από εσάς δυνάμει οποιασδήποτε πίστωσης ή σε περίπτωση
συναλλαγματικών που έχετε αποδεχτεί δυνάμει τέτοιας πίστωσης, θα
θέσουμε στη διάθεση σας ποσά για πληρωμή τέτοιων
συναλλαγματικών κατά ή πριν την ημερομηνία πληρωμής τους. Σε
κάθε περίπτωση, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή απαιτηθεί
από εσάς η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ μαζί με τις προμήθειες σας και
των ανταποκριτών σας και όλων των τόκων, εξόδων, και δαπανών που
έχετε εσείς ή οι Ανταποκριτές σας πληρώσει ή στα οποία έχετε
υποβληθεί σε σχέση με την πίστωση. Τόκος για τους σκοπούς αυτούς
θα λογίζεται επί των εν λόγω ποσών ως έχουν προαναφερθεί τόσο
μετά όσο και πριν οποιαδήποτε απόφαση, από την ημερομηνία που
οποιαδήποτε ποσά έχουν πληρωθεί από εσάς μέχρι την πλήρη
εξόφληση τους από εμένα προς το ισχύον ποσοστό επιτοκίου της
Τράπεζας την ημερομηνία πληρωμής του ποσού προς τους
δικαιούχους από τους Ανταποκριτές σας μέχρι την ημερομηνία
πλήρους εξόφλησης.
Αναλαμβάνω να σας αποζημιώσω (indemnify and keep you
indemnified) έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημιάς,
εξόδων, δαπανών, απαιτήσεων και διεκδικήσεων που δυνατό να σας
υποβληθούν ή να υποστείτε λόγω της έκδοσης ή επιβεβαίωσης
οποιασδήποτε τέτοιας πίστωσης ή που προέρχονται ή σχετίζονται με
τέτοια πίστωση συμπεριλαμβανομένων και όλων των δικηγορικών και
άλλων εξόδων, κόστων και δαπανών που δυνατό να υποστείτε σε
σχέση με τη διεκδίκηση ή προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων
σας με βάση την παρούσα συμφωνία και εγγράφου αποζημίωσης.
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Σας απαλλάσσω από οποιαδήποτε ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο οι
Ανταποκριτές σας δεν λάβουν όλα τα προνοούμενα από τους όρους
της οποιασδήποτε πίστωσης έγγραφα ή αν τα έγγραφα που έχουν
παραληφθεί διαφέρουν των εγγράφων που προνοούνται από τους
όρους της οποιασδήποτε πίστωσης.
Παρακαλείστε και εξουσιοδοτείστε επιπρόσθετα με πλήρη ευθύνη μου
να δίδετε οδηγίες στους Ανταποκριτές σας να
πληρώνουν/αποδέχονται όλες τις συναλλαγματικές που εμφανίζονται
ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει οποιασδήποτε πίστωσης και να πληρώνουν
στη λήξη έναντι παρουσίασης των εγγράφων που εμφανίζονται ότι
προνοούνται από τους όρους οποιασδήποτε πίστωσης.
Παρακαλείστε και εξουσιοδοτείστε να αποδέχεστε και να πληρώνετε
στη λήξη τους οποιεσδήποτε συναλλαγματικές για λογαριασμό μου
έναντι παράδοσης των εγγράφων που εμφανίζονται να προνοούνται
από τους όρους της οποιασδήποτε πίστωσης. Σε περίπτωση
πιστώσεων προθεσμίας, σας εξουσιοδοτούμε να χρεώσετε τον
λογαριασμό μου δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη των σχετικών
συναλλαγματικών με το ποσό των συναλλαγματικών. Νοείται ότι η
χρέωση θα γίνει με αξία την ημερομηνία λήξης των συναλλαγματικών.
Οι υποχρεώσεις και ανάληψη ευθύνης που περιέχονται στην παρούσα
συμφωνία και έγγραφο αποζημίωσης είναι επιπρόσθετες και χωρίς
επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης εξασφάλισης ή εξασφαλίσεων που
τώρα κατέχετε ή δυνατό να κατέχετε στο μέλλον και δεν επηρεάζονται
από οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή ή διευθέτηση οποιουδήποτε
λογαριασμού. Μπορείτε σε οποιοδήποτε χρόνο και χωρίς αναφορά σε
μένα να ακυρώνετε, συναλλάσσεστε, τροποποιείτε, ανταλλάσσετε,
απέχετε από του να τελειοποιείτε ή να θέτετε σε εφαρμογή
οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εξασφαλίσεις σε οποιοδήποτε χρόνο
και να απαλλάσσετε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη και να
εκποιείτε οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση ή εξασφαλίσεις θεωρήσετε
αναγκαίο χωρίς να επηρεάζετε ή να παραβλάπτετε τις υποχρεώσεις
και ευθύνες μου δυνάμει της παρούσας συμφωνίας και εγγράφου
αποζημίωσης.
Αν λόγω υποτίμησης εμπορεύματος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία
ζητήσετε επιπρόσθετη εξασφάλιση, υποχρεούμαι να συμμορφωθώ
αμέσως προς την απαίτηση σας, άλλως δικαιούσθε να λάβετε
οποιοδήποτε δικαστικό ή άλλο μέτρο προς κατοχύρωση των
συμφερόντων σας.
Ταυτόχρονα με την άφιξη των φορτωτικών εγγράφων ή ταυτόχρονα με
τη λήψη από εσάς ειδοποίησης εκ μέρους των ανταποκριτών σας ότι
έχει πληρωθεί οποιοδήποτε ποσό έναντι οποιασδήποτε πίστωσης,
έστω και αν τα σχετικά έγγραφα δεν έφθασαν στην Κύπρο ή ούτε καν
ταχυδρομήθηκαν, υποχρεούμαι μόλις με ειδοποιήσετε να σας
πληρώσω κάθε οφειλόμενο ποσό σε μετρητά, αν η πίστωση είναι
όψεως, ή αν είναι προθεσμίας να συμμορφωθώ οποτεδήποτε προς
οποιαδήποτε απαίτηση σας περί της κατάθεσης ή παροχής
οποιασδήποτε πρόσθετης εξασφάλισης ή εγγύησης της έγκρισης σας
και να πληρώσω κάθε οφειλόμενο ποσό σε μετρητά κατά την
ημερομηνία της λήξης της συναλλαγματικής πλέον τόκους, προμήθειες
έξοδα, δαπάνες είτε είναι δικά σας είτε των ανταποκριτών σας και που
σχετίζονται με την οποιαδήποτε πίστωση.
Πλήρεις λεπτομέρειες για το ισχύον επιτόκιο και τα ισχύοντα έξοδα της
Τράπεζας παραδίδονται κατά την υπογραφή του παρόντος εγγράφου
και/ή κατά το άνοιγμα της πίστωσης και/ή μπορούν να σας δοθούν
μόλις τα ζητήσετε. Αν το ποσό της πίστωσης είναι εκφρασμένο σε
νόμισμα άλλο από το Ευρώ αναγνωρίζω ότι η χρηματική υποχρέωση
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μου θα είναι στο νόμισμα της πίστωσης και ότι υποχρεούμαι να σας το
πληρώσω ή να σας πληρώσω:
I.

II.

III.

Το ισάξιο σε Ευρώ του ποσού της πίστωσης στο ξένο
νόμισμα πλέον τόκου προς το ισχύον ποσοστό επιτοκίου της
Τράπεζας επί του ποσού του ξένου νομίσματος από την
ημερομηνία πληρωμής του στους δικαιούχους από τους
ανταποκριτές σας μέχρι την ημέρα της μετατροπής του σε
Ευρώ. Το ισάξιο σε Ευρώ θα υπολογίζεται με βάση την τιμή
πώλησης συναλλάγματος της Τράπεζας που ισχύει την
ήμερα της πληρωμής από εμένα, είτε σε μετρητά είτε με τη
χρέωση , κατά την κρίση σας σε τρεχούμενο ή οποιοδήποτε
προσωρινό ή άλλο λογαριασμό.
Πλέον τόκου επί του ισάξιου σε Ευρώ από την ημερομηνία
της μετατροπής του ξένου νομίσματος σε Ευρώ ως το (Ι)
πιο πάνω μέχρι την ημέρα της τελικής εξόφλησης.
Πλέον προμήθειες και έξοδα ως πιο πάνω.

Νοείται ότι θα έχετε το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση σε
μένα να χρεώνετε με κάθε οφειλόμενο και/ή με κάθε ποσό ήθελε
καταστεί οφειλόμενο από εμένα πλέον τόκους, έξοδα και προμήθειες
σας ως πιο πάνω σε τρεχούμενο ή οποιοδήποτε τοκοφόρο προσωρινό
ή άλλο λογαριασμό μου κατά την απόλυτη κρίση σας.
Αν δεν συμμορφωθώ με την απαίτηση σας για πληρωμή έχετε το
δικαίωμα (όχι όμως υποχρέωση) και εξουσιοδοτείστε ανέκκλητα και
χωρίς περιορισμό να προβείτε χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδική εντολή,
παρέμβαση ή συναίνεση μου στην πώληση των εμπορευμάτων που
εκπροσωπούνται με τα πιο πάνω έγγραφα σε οποιοδήποτε χρόνο είτε
αυτά βρίσκονται εν πλω είτε στον τόπο του προορισμού είτε
οπουδήποτε αλλού, και έχετε το δικαίωμα εις στην εκ νέου φόρτωση
τους με δικό μου κίνδυνο, δαπάνες και ευθύνη, σε οποιοδήποτε άλλο
λιμάνι ή πόλη του εξωτερικού ή εσωτερικού όπου κατά την απόλυτη
κρίση σας η πώληση των εμπορευμάτων θα είναι ευκολότερη. Η
πώληση των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει προς οποιοδήποτε τρίτο,
είτε εν μέρει ή με τμηματικές δόσεις και μερίδες, μέσω αντιπροσώπων
ή με απ' ευθείας συνεννόηση με τους αγοραστές ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο κρίνετε ορθό και σε οποιαδήποτε κατά την κρίση σας τιμή
με σκοπό την πλήρη εξόφληση της απαίτησης σας στην οποία
περιλαμβάνεται και κάθε οποιασδήποτε φύσης δαπάνη μέχρι την
εκποίηση του εμπορεύματος. Σε καμία περίπτωση θα δικαιούμαι να
προβάλω οποιαδήποτε ένσταση για την τιμή της πώλησης του
εμπορεύματος, για το ποσό των εξόδων που έγιναν ή για την
εγκυρότητα της πώλησης.
Αν μετά την εξόφληση της απαίτησης σας παραμείνει υπόλοιπο, τούτο
εξασφαλίζει προνομιακά και οποιαδήποτε άλλη παρούσα ή μελλοντική
απαίτηση σας εναντίον μου για οποιαδήποτε λόγο. Αν το προϊόν της
πώλησης δεν καλύψει ολόκληρη την απαίτηση σας θα είμαι
υπεύθυνος για κάθε υπόλοιπο και θα υποχρεούμαι να σας το
καταβάλω σε πρώτη σας ζήτηση.
Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω εξουσιοδοτήσεις για την εκποίηση των
εμπορευμάτων όχι μόνο δεν εμποδίζεστε αλλά τουναντίον έχετε
πλήρες δικαίωμα και πριν την εκποίηση των εμπορευμάτων και χωρίς
επηρεασμό των προς τούτο δικαιωμάτων σας αμέσως ή οποτεδήποτε
θελήσετε μετά τη μη συμμόρφωση μου προς την απαίτηση σας για να
πληρώσω την οφειλή μου σε σας, να προβείτε αμέσως στη λήψη κάθε
δικαστικού ή άλλου μέτρου προς είσπραξη οποιουδήποτε
οφειλομένου ποσού.
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Περαιτέρω εξουσιοδοτείστε χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μου
επιφύλαξη να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που τείνει και
αποσκοπεί την προνομιακή εξασφάλιση έναντι παντός τρίτου των
δικαιωμάτων σας που απορρέουν από οποιαδήποτε πίστωση, επί των
εγγράφων, εμπορευμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων αξιών και κάθε
πράξη, δήλωση ή ενέργεια μου μεταγενέστερη της παρούσας
εξουσιοδότησης, που αναιρεί, ακυρώνει ή παραβλάπτει κατά την
απόλυτη κρίση σας τα δικαιώματα σας, θα θεωρείται ως άκυρη (null
and void) και θα υποχρεούμαι να υπογράψω, εκτελέσω ή παραδώσω
σε σας οποιοδήποτε έγγραφο, θέλατε ζητήσει για την κατοχύρωση των
εν λόγω δικαιωμάτων σας ή για τη μεταβίβαση τους σε οποιοδήποτε
τρίτο. Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείστε να ενεργείτε συμψηφισμό
οποιουδήποτε υπολοίπου που βρίσκεται ή θα βρεθεί σε πίστη μου στα
βιβλία σας και σας εξουσιοδοτώ ανέκκλητα να προβαίνετε σε κάθε
αναγκαία μεταφορά προς εξόφληση εν όλω ή εν μέρει οποιασδήποτε
οφειλής μου σε σας και πριν την εκποίηση των εμπορευμάτων ως πιο
πάνω ή και πριν την λήψη οποιουδήποτε μέτρου.
Οποιοδήποτε τέτοιο υπόλοιπο, όπως και οποιαδήποτε εμπορεύματα,
χρεόγραφα ή άλλες αξίες στην κατοχή σας, θα θεωρούνται
δεσμευμένα μέχρι την πλήρη εξόφληση της απαίτησης σας από
οποιαδήποτε πίστωση όπως και κάθε άλλη απαίτηση σας που δεν έχει
σχέση με τέτοια πίστωση.
Αναλαμβάνω να διατηρώ ασφαλισμένα τα εμπορεύματα που
καλύπτονται από την οποιαδήποτε πίστωση για την πλήρη αξία τους
και να σας παρουσιάσω το σχετικό έγγραφο της ασφαλιστικής
κάλυψης (αν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα που
προνοούνται από τους όρους της πίστωσης) εντός επτά (7) ημερών
από την ημερομηνία ανοίγματος της εν λόγω πίστωσης εναντίον του
κινδύνου απώλειας ή ζημιάς από πυρκαϊά και εναντίον άλλων
συνήθων κινδύνων και τέτοιων άλλων κινδύνων όπως από καιρού εις
καιρό θα καθορίσετε και με τέτοια ασφαλιστική εταιρεία της έγκρισης
σας. Επιπρόσθετα θα διευθετώ να κοινοποιείται το συμφέρον σας επί
των ασφαλιστικών εγγράφων προς την ασφαλιστική εταιρεία και να
σημειώνεται επί των ασφαλιστικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν
συμμορφωθώ με την υποχρέωση αυτή, μπορείτε (χωρίς να
υποχρεούστε), να διενεργείτε ή να ανανεώνετε τέτοια ασφαλιστική
κάλυψη και εξουσιοδοτείστε να χρεώνετε τον λογαριασμό μου με το
σχετικό κόστος. Τόσο όμως κατά την αρχική ασφάλεια των
εμπορευμάτων όσο και κατά τις μεταγενέστερες δεν θα έχετε ευθύνη
εσείς ή οι ανταποκριτές σας για το έγκυρο ή ακανόνιστο των
ασφαλιστηρίων εγγράφων, των ασφαλιστικών εταιρειών ή για την
φερεγγυότητα αυτών. Επίσης δεν θα έχετε ευθύνη αν οι ασφαλίσεις
έναντι οποιουδήποτε κινδύνου καταστούν άκυρες εξ οιασδήποτε
αιτίας και ιδίως λόγω εμπόλεμης κατάστασης. Σε περίπτωση
απαίτησης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, σας εξουσιοδοτώ να
εισπράξετε ολόκληρο το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης και
αναλαμβάνω να προβώ σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και
διαβήματα για να αναγνωρίσω και να επιβεβαιώσω τις ενέργειες σας.
Στις διαδικασίες και διαβήματα αυτά μπορείτε αν θέλετε να προβείτε
και εσείς αλλά χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη.
Θα δικαιούστε (αλλά δεν θα υποχρεούστε) σε οποιοδήποτε χρόνο πριν
ή μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε πίστωσης κατά την απόλυτη κρίση
σας και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση σε μένα, συνεργασία ή
συγκατάθεση εκ μέρους μου να κλειδώσετε για λογαριασμό μου την
τιμή του συναλλάγματος της πίστωσης αυτής για οποιοδήποτε ποσό
δεν έχει τύχει χειρισμού και εγώ αναγνωρίζω από τώρα οποιαδήποτε
τέτοια ενέργεια ως έγκυρη και αδιαμφισβήτητη. Σε περίπτωση που
θέλετε να κλειδώσει το συνάλλαγμα ως πιο πάνω πριν την εκτέλεση
της πίστωσης, και αυτή ακυρωθεί ή ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία ακόμα και λόγω ανωτέρας βίας θα μπορείτε να μετατρέψετε
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και πάλι το ποσό του ξένου συναλλάγματος σε Ευρώ σε οποιαδήποτε
στιγμή κατά την απόλυτη κρίση σας, και οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει θα βαρύνει αποκλειστικά εμένα και υποχρεούμαι να σας τη
καταβάλω αμέσως μόλις μου το ζητήσετε. Θα δικαιούστε να
χρησιμοποιήσετε τυχόν προκαταβολές έναντι οποιασδήποτε πίστωσης
προς εξόφληση οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς.

ανταποκριτές σας εκδώσετε οποιαδήποτε εγγύηση ή επιστολή
αποζημίωσης που καλύπτουν τις διαφορές στα έγγραφα που έχουν
παρουσιαστεί δυνάμει οποιασδήποτε πίστωσης και των όρων της
συγκεκριμένης πίστωσης, θα σας πληρώσω μόλις μου το ζητήσετε,
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ποσά δυνατό να απαιτηθούν και ή να
πληρωθούν από εσάς ή τους ανταποκριτές σας σε σχέση με την
οποιαδήποτε εγγύηση ή επιστολή αποζημίωσης που έχετε
προσυπογράψει ή εκδώσει. Περαιτέρω αναλαμβάνω να αποζημιώσω
εσάς ή τους ανταποκριτές σας έναντι οποιασδήποτε αγωγής,
απαίτησης, δικαστικής ή άλλης διαδικασίας απώλειας, ζημιάς,
υποχρέωσης, δαπάνες και έξοδα που δυνατό να υποστείτε ή να
πληρώσετε σε σχέση με οποιαδήποτε εγγύηση ή επιστολή
αποζημίωσης ως η παράγραφος αυτή ή λόγω του ότι έχετε εκτελέσει
οποιαδήποτε πίστωση παρά τις παρουσιαζόμενες στα έγγραφα
διαφορές.

Νοείται ότι αν το ποσό οποιασδήποτε πίστωσης εκφράζεται σε
νόμισμα άλλο εκτός του Ευρώ, θα μπορώ σε οποιοδήποτε χρόνο και
νοουμένου ότι εν τω μεταξύ δεν θα έχει κλειδώσει η πράξη του ξένου
συναλλάγματος από εσάς ή δεν θα έχει μετατραπεί τούτο σε Ευρώ ως
πιο πάνω προνοείται, να αγοράσω και να θέσω στη διάθεση σας το
αναγκαίο ποσό ξένου συναλλάγματος οποιασδήποτε πίστωσης πλέον
τόκο προς ετήσιο ποσοστό επιτοκίου ίσον προς το τρέχον ποσοστό
επιτοκίου της Τράπεζας που ισχύει από καιρού εις καιρό επί του
ποσού του ξένου συναλλάγματος από της ημερομηνίας πληρωμής
τούτου στους δικαιούχους από τους ανταποκριτές σας μέχρι της
ημέρας κατά την οποία θα θέσω το συνάλλαγμα αυτό στην διάθεση
σας. Νοείται ότι θα υποχρεούμαι επιπρόσθετα στην πληρωμή
προμήθειας και εξόδων ως πιο πάνω.

Σε καμία περίπτωση θα δικαιούμαι για οποιοδήποτε από τους πιο
πάνω λόγους να αναβάλλω την πληρωμή του οφειλομένου σε σας
ποσού ή να προβώ στην κατακράτηση του ή να φέρω οποιαδήποτε
ένσταση μετά την πληρωμή. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι οι
Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες για Ενέγγυες Πιστώσεις
Αναθεώρηση 2007 Έκδοση ΔΕΕ Νο.600, του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου [Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(Revision 2007) Publication No. 600 of the International Chamber of
Commerce], όπως τροποποιούνται επεκτείνονται ή αντικαθίστανται
από καιρού εις καιρό με περαιτέρω αναθεώρηση που υιοθετείται από
την Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου θα
ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι ούτε εσείς ούτε οι ανταποκριτές
σας θα φέρετε οποιαδήποτε ευθύνη:
(α) για τη γνησιότητα, συμμόρφωση ή εγκυρότητα των εγγράφων ή για
οποιαδήποτε παρατυπία, εσφαλμένη περιγραφή, διαφορά ή και για
οποιουσδήποτε όρους εντύπους ή προσθέτους που εμπεριέχονται σε
αυτά. Επίσης για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή απώλεια τέτοιων
εγγράφων.
(β) για οποιαδήποτε απώλεια ή καθυστέρηση επιστολών,
ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων εγγράφων, ως επίσης και για
οποιαδήποτε καθυστέρηση ή εσφαλμένη μεταβίβαση ή ερμηνεία
αυτών.
(γ) για οποιαδήποτε διαφορά, παρατυπία ή παράλειψη κατά την
εκτέλεση της πίστωσης.
(δ) για την φερεγγυότητα της εταιρείας μεταφορών κατά την αρχική
φόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και στις τυχόν μεταφορτώσεις
τους, και/η για την καταλληλότητα (seaworthiness) του πλοίου ή τη
φερεγγυότητα του μεταφορέα.
(ε) για το περιεχόμενο βάρος, ποσότητα, ποιότητα, ή συσκευασία,
παράδοση και αξία των εμπορευμάτων.
(ζ) για οποιαδήποτε ζημιά ή και ολοσχερή καταστροφή των
εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία όπως επίσης και για κάθε
κλοπή ή υπεξαίρεση αυτών.
(η) για τη μη άφιξη των εμπορευμάτων είτε λόγω εκφόρτωσης τους σε
λιμάνι άλλο από εκείνο του προορισμού είτε για οποιοδήποτε άλλο
λόγο.
(θ) για κάθε κατάσχεση ή κράτηση των εμπορευμάτων, όπως επίσης
και για κάθε μερική ή γενική απώλεια αυτών από οποιαδήποτε αιτία
και ιδίως λόγω απρόβλεπτων γεγονότων ή ανωτέρας βίας ή λόγω
εμπόλεμης κατάστασης.
(ι) για κάθε ανωμαλία στην διεξαγωγή των Τραπεζικών εργασιών σας
και των ανταποκριτών σας ή και διακοπή τους συνεπεία οποιωνδήποτε
Κυβερνητικών μέτρων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας λόγω πολέμου ή
εμπόλεμης κατάστασης.
(κ) για παράλειψη να υποδείξετε ή αναφέρετε σε εμένα οποιαδήποτε
διαφορά, παράληψη ή οποιαδήποτε άλλη παρατυπία σε σχέση με τα
έγγραφα.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των όρων της πίστωσης και των
εγγράφων που σας έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με οποιαδήποτε
πίστωση, μπορείτε να χειριστείτε τις διαφορές σύμφωνα με τους
όρους της πίστωσης. Αν κατόπιν παράκλησης μου εσείς ή οι
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Αν το παρόν υπογράφεται από περισσότερα του ενός οι υποχρεώσεις
και ευθύνες των προσώπων αυτών βάσει του παρόντος εγγράφου θα
είναι αλληλέγγυες και προσωπικές.
Στην παρούσα συμφωνία και έγγραφο αποζημίωσης, ο ενικός θα
συμπεριλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίθετο και αναφορά σε
πρόσωπα θα συμπεριλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα.
Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
2.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΕΝΕΓΓΥΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Σε αντάλλαγμα της αποδοχής από εσάς, κατά τη διακριτική σας
ευχέρεια και κατόπιν αιτήματος μου/μας, να μεταβιβάζετε από καιρού
εις καιρόν για λογαριασμό μου/μας και υπό την απόλυτη μου/μας
ευθύνη, το όφελος τέτοιων ενέγγυων πιστώσεων που εκδίδονται προς
όφελος μου/μας, προς όφελος προσώπων, εταιρειών, επιχειρήσεων ή
άλλων μερών (δεύτερων δικαιούχων) με τέτοιον τρόπο που θα
προσδιορίζω/ουμε, αναλαμβάνω/oυμε και συμφωνώ/ούμε ότι θα
εφαρμόζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σε όλες αυτές τις ενέγγυες
πιστώσεις.
Νοείται και συμφωνείται ότι έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάζετε τις εν
λόγω ενέγγυες πιστώσεις σε μια τράπεζα με τον τρόπο που θα
καθορίζω/ουμε ή θα έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάζετε τις εν λόγω
ενέγγυες πιστώσεις στους δεύτερους δικαιούχους μέσω των
Ανταποκριτριών Τραπεζών σας μέσω SWIFT ή άλλου ηλεκτρονικού
συστήματος επικοινωνίας ή μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας. Νοείται
ότι μπορείτε να αντικαθιστάτε τις Ανταποκρίτριες σας Τράπεζες
οποτεδήποτε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια υπό τη δική μου/μας
αποκλειστική ευθύνη.
Νοείται ότι οι εν λόγω ενέγγυες πιστώσεις θα μεταβιβάζονται υπό τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες
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πρωτότυπες ενέγγυες πιστώσεις, εκτός όσον αφορά τα εξής τα οποία
θα καθορίζω/ουμε:
 Ποσό της Πίστωσης
 Ημερομηνία λήξεως στην Κύπρο
 Ημέρες παρουσίασης εγγράφων
 Ποσότητα, περιγραφή αγαθών και τιμή μονάδας (εάν
υπάρχει)
 Ασφαλιστική κάλυψη, εάν απαιτείται, η οποία θα
προσαρμόζεται αναλόγως.
Οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις των αρχικών ενέγγυων
πιστώσεων μπορούν να κοινοποιούνται στον δεύτερο δικαιούχο μόνο
κατόπιν περαιτέρω αναφοράς σε εμένα/εμάς.
Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των ενέγγυων πιστώσεων από εσάς,
αναλαμβάνω/ουμε να παραδίδω/ουμε αμέσως σε εσάς σε πρώτη σας
ζήτηση τις συναλλαγματικές και τα εμπορικά τιμολόγια που
συντάχθηκαν προς όφελος μου/μας σύμφωνα με την αρχική ενέγγυα
πίστωση, ούτως ώστε αυτά τα έγγραφα να αντικατασταθούν με τις
συναλλαγματικές και τα τιμολόγια του δεύτερου δικαιούχου, τα οποία
θα παραδοθούν σε εμένα/εμάς. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
δύο τιμολογίων που εκδόθηκαν προς όφελος μου/μας θα
διευθετηθούν άμεσα από εμένα/εμάς. Σε περίπτωση που
παραλείψω/ουμε να σας παραδώσω/ουμε νέες συναλλαγματικές και
τιμολόγια τα οποία αναφέρονται πιο πάνω, σας εξουσιοδοτώ/ούμε να
διαβιβάσετε τα τιμολόγια και τα υπόλοιπα έγγραφα συνοδευόμενα
από τις συναλλαγματικές του δεύτερου δικαιούχου στους εντολείς
(principals) σας, χωρίς να φέρετε οποιαδήποτε ευθύνη για την
πληρωμή οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του ποσού της
συναλλαγματικής του δεύτερου δικαιούχου και του ποσού για το
οποίο δόθηκε εξουσιοδότηση να καταβληθεί δυνάμει της αρχικής
ενέγγυας πίστωσης ή για οποιαδήποτε επακόλουθη γνωστοποίηση του
ονόματος και των τιμών του δεύτερου δικαιούχου ή οποιωνδήποτε
άλλων στοιχείων. Δεσμεύεστε μόνο να διαπιστώνετε κατά πόσον οι
συναλλαγματικές και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον δεύτερο
δικαιούχο φαίνεται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της μεταβιβάσιμης ενέγγυας πίστωσης και ότι δεν
ευθύνεστε για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε, με
οποιονδήποτε τρόπο κι αν προκλήθηκε, σε σχέση με τη μεταβίβαση
(και ιδίως απώλεια ή ζημία λόγω καθυστέρησης ή σφάλματος κατά τη
μεταβίβαση ή τη διαβίβαση των πιο πάνω ή οποιωνδήποτε
μελλοντικών οδηγιών ή εγγράφων) η οποία δεν οφείλεται άμεσα σε
αμέλεια ή σφάλμα των αξιωματούχων ή υπαλλήλων σας.
Σας εξουσιοδοτώ/ούμε για να χρεώνετε τον λογαριασμό μου/μας που
διατηρώ/ουμε μαζί σας, όπως θα καθορίζω/ουμε για τη διευθέτηση
της προμήθειας μεταφοράς σας, των τελών και των εξόδων σας όσον
αφορά τη μεταβίβαση.
Η μεταβίβαση υπόκειται στους 'Ομοιόμορφους Κανόνες και Πρακτική
για τις Ενέγγυες Πιστώσεις / Αναθεώρηση 2007, έκδοση του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου UCP600' (Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits/Revision 2007, Publication No. 600 of the
International Chamber of Commerce), όπως από καιρό εις καιρό
τροποποιούνται, επεκτείνονται ή αντικαθίστανται από οποιαδήποτε
άλλη Αναθεώρηση (Revision) που υιοθετείται από την Εκτελεστική
Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου η οποία θα
εφαρμόζεται από όλες τις απόψεις.
3.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
Σε αντάλλαγμα της συγκατάθεσης σας κατά την απόλυτη κρίση σας να
εκδίδετε και να τροποποιείτε από καιρού εις καιρό κατόπιν εντολής
μου/μας για λογαριασμό μου/μας και με πλήρη ευθύνη μου/μας
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Εγγυητικές Επιστολές/Πιστώσεις σε Αναμονή σε όφελος προσώπων,
οίκων, εταιριών, οργανισμών ή άλλων μερών, που στη συνέχεια θα
καλούνται οι δικαιούχοι, με τρόπο που θα καθορίζω/ουμε,
αναλαμβάνω/ουμε και συμφωνώ/ούμε ότι οι ακόλουθοι όροι και
προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται στις εν λόγω Εγγυητικές
Επιστολές/Πιστώσεις σε Αναμονή.
Σας εξουσιοδοτούμε όπως πληρώσετε το ποσό της Εγγυητικής
Επιστολής/Πίστωσης σε Αναμονή στον/στους δικαιούχο /ους σε πρώτη
ζήτηση σύμφωνα με τους όρους της.
Νοείται ότι θα παραμείνω/ωμεν πάντοτε απολύτως υπεύθυνος/οι
προς εσάς δυνάμει οποιασδήποτε Εγγυητικής Επιστολής/Πίστωσης σε
Αναμονή και αναλαμβάνω/ουμε να σας αποζημιώσω/ουμε (indemnify
and keep you indemnified) σε οποιονδήποτε χρόνο έναντι
οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, εξόδων, δαπανών,
απαιτήσεων και διεκδικήσεων που δυνατό να σας υποβληθούν ή να
υποστείτε λόγω της έκδοσης ή τροποποίησης οποιασδήποτε τέτοιας
Εγγυητικής Επιστολής /Πίστωσης σε Αναμονή ή που προέρχονται ή
σχετίζονται με τέτοια Εγγυητική Επιστολή/ Πίστωσης σε Αναμονή
συμπεριλαμβανομένων και όλων των δικηγορικών και άλλων εξόδων,
κόστων και δαπανών που δυνατό να υποστείτε σε σχέση με τη
διεκδίκηση ή προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας με βάση
την παρούσα συμφωνία ('το Υποκατάστατο Χρέος'). Σας
εξουσιοδοτώ/ούμε να χρεώνετε το Υποκατάστατο Χρέος σε
υφιστάμενο ή νέο χρεωστικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί επ΄ονόματι
μου/μας, ο οποίος θα φέρει επιτόκιο ως το πιο υψηλό χρεωστικό
επιτόκιο με το οποίο χρεώνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί σας από
καιρού εις καιρόν. Με την παρούσα εξουσιοδοτείστε όπως προβείτε
στο άνοιγμα του λογαριασμού αυτού, με τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης του Υποκατάστατου
Χρέους εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανοίγματος τυχόν νέου
χρεωστικού λογαριασμού, ο εν λόγω λογαριασμός θα επιβαρύνεται
επιπρόσθετα με τόκους υπερημερίας επί των καθυστερημένων
οφειλόμενων ποσών και με άλλα σχετικά έξοδα ως ο πίνακας
Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας ο οποίος βρίσκεται
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Ο σχετικός πίνακας είναι
επίσης διαθέσιμος σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας. Σε
περίπτωση που το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής /Πίστωσης σε
Αναμονή είναι σε ξένο νόμισμα, τότε οι υποχρεώσεις μου/μας προς
εσάς για την Εγγυητική Επιστολή/Πίστωση σε Αναμονή, θα είναι σε
ποσό ισάξιο σε Ευρώ, των υποχρεώσεων μου/μας σε ξένο νόμισμα,
στην τιμή συναλλάγματος της Τράπεζας σας κατά την ημέρα των
πληρωμών σας ή στην τιμή συναλλάγματος της Τράπεζας σας κατά την
ημέρα λήψης των χρεωστικών σημειώσεων των ανταποκριτών σας, για
πληρωμές που έγιναν από αυτούς, αναλόγως της περίπτωσης. Σε
περίπτωση που κατά την ημέρα των πληρωμών σας ή κατά την ημέρα
λήψης των χρεωστικών σημειώσεων των ανταποκριτών σας, αναλόγως
της περίπτωσης, η χρηματαγορά είναι κλειστή, τότε η μετατροπή του
ξένου νομίσματος σε Ευρώ θα γίνεται βάσει της ισοτιμίας της
Τράπεζας σας, μόλις ανοίξει η χρηματαγορά και μόλις αυτό καταστεί
δυνατό να γίνει.
Δεν είστε υποχρεωμένοι να με/μας προειδοποιήσετε ή να λάβετε
προηγουμένως τη συγκατάθεση μου/μας για την πληρωμή
οποιουδήποτε των πιο πάνω αναφερομένων ποσών ή οποιωνδήποτε
άλλων ποσών των οποίων η πληρωμή μπορεί να κριθεί αναγκαία από
την Τράπεζα και εγκαταλείπω/ουμε ανέκκλητα οποιοδήποτε δικαίωμα
μου/μας να αμφισβητήσω/ουμε ή αντιταχθώ/ούμε στη διενέργεια από
εσάς οποιωνδήποτε τέτοιων πληρωμών, είτε πριν από τη διενέργεια
τους είτε κατά τον χρόνο της πληρωμής τους είτε σε οποιονδήποτε
μεταγενέστερο χρόνο.
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Σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως δεσμεύσετε οποιονδήποτε
λογαριασμό/κατάθεση μου/μας μαζί σας αμέσως ή σε οποιονδήποτε
μελλοντικό χρόνο κατά την κρίση σας, για ποσό ίσο προς το ποσό της
Εγγυητικής Επιστολής/Πίστωσης σε Αναμονή πλέον οποιονδήποτε
ποσό πέραν αυτού κατά την κρίση σας, για κάλυψη τυχόν δαπανών ή
εξόδων, ή για το σε Ευρώ ισάξιο αυτού, αν πρόκειται για ξένο
συνάλλαγμα, πλέον οποιουδήποτε ποσού πέραν αυτού, όπως εσείς
αποφασίσετε, για κάλυψη συναλλαγματικών διακυμάνσεων και τυχόν
δαπανών ή εξόδων μπορεί να υποστείτε. Θα έχετε επιπρόσθετα το
δικαίωμα, σε οποιονδήποτε χρόνο, χωρίς οποιασδήποτε ειδοποίηση
να χρεώνετε τον/την λογαριασμό/κατάθεση μου/μας μαζί σας, με
όλες τις πληρωμές τις οποίες μπορεί να διενεργήσετε αναφορικά με
την Εγγυητική Επιστολή/Πίστωση σε Αναμονή μαζί με τόκους με
ποσοστό επιτοκίου το οποίο καθορίζεται από την Τράπεζα και ισχύει
για τους λογαριασμούς αυτούς κατ' έτος υπολογιζόμενου από αυτή
την/τις πληρωμή/ές σε ημερήσια υπόλοιπα/ μηνιαία/ εξαμηνιαία/
ετήσια πλέον τυχόν δαπάνες και έξοδα σας όπως αναφέρονται πιο
πάνω και αν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε αυτό σκόπιμο, να
χρεώνετε τον λογαριασμό μου/μας μαζί σας με ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης σας, τώρα ή σε οποιονδήποτε χρόνο πριν της επιστροφής της
σε σας ή της ακύρωσης της με άλλο τρόπο σε πλήρη ικανοποίηση σας
και να κρατάτε το ποσό αυτό ως εξασφάλιση για οποιασδήποτε φύσης
υποχρεώσεις μου/μας άμεσες ή έμμεσες σε σχέση με την Εγγυητική
σας Επιστολή/Πίστωση σε Αναμονή σας μέχρις ότου οι υποχρεώσεις
μου/μας αυτές εκπληρωθούν ή παύσουν να υφίστανται σε πλήρη
ικανοποίηση σας.
Σας εξουσιοδοτώ/ούμε με το παρόν έγγραφο όπως προβείτε στο
άνοιγμα λογαριασμού "καταθέσεις σε εγγύηση" επ΄ ονόματι μου/μας
και όπως πιστώσετε τον λογαριασμό αυτό με ποσό ίσο με το ποσό της
Εγγυητικής Επιστολής το οποίο προσκομίζω/ουμε σε μετρητά, και/ ή
όπως μεταφέρετε το εν λόγω ποσό από λογαριασμό μου /μας στον
λογαριασμό "καταθέσεις σε εγγύηση". Σε περίπτωση που
διατηρώ/ούμε τέτοιο λογαριασμό, εξουσιοδοτείστε όπως προβαίνετε
στις απαιτούμενες μεταφορές / καταθέσεις χρημάτων όπως πιο πάνω.
Ολόκληρο το ποσό να παραμείνει δεσμευμένο μέχρι τη λήξη ή μέχρι
την ακύρωση της εγγυητικής επιστολής. Ο λογαριασμός αυτός θα
μπορεί να παραμείνει ανοικτός και μετά τη λήξη ή ακύρωση της
εγγυητικής επιστολής για οποιαδήποτε τραπεζική διευκόλυνση που
μπορεί να ζητήσω μελλοντικά από την Τράπεζα.
Όροι λειτουργίας του λογαριασμού 'Καταθέσεις σε Εγγύηση' (σε Ευρώ
και ξένο Νόμισμα):
1.
2.

3.

4.

Καταθέσεις επιταγών πιστώνονται με επιφύλαξη μέχρι την
τελική εκκαθάριση τους.
Η Τράπεζα θα δικαιούται να αρνηθεί οποιαδήποτε
ανάληψη από τον λογαριασμό και το εκάστοτε υπόλοιπο
του θα παραμένει δεσμευμένο προς εξασφάλιση
υποχρεώσεων προς την Τράπεζα.
Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της παραγράφου 6 πιο
κάτω, η Τράπεζα θα δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς
προειδοποίηση να χρησιμοποιεί το υπόλοιπο του
λογαριασμού ή μέρος αυτού προς εξόφληση όλων ή μέρος
των υποχρεώσεων που εξασφαλίζει και αν παραστεί
ανάγκη, να μετατρέπει οποιοδήποτε τέτοιο ποσό σε ξένο
νόμισμα στο νόμισμα που είναι οι υποχρεώσεις τις οποίες
εξασφαλίζει, σε τέτοια τιμή και σε τέτοια χρονική περίοδο
την οποία η Τράπεζα κατά την κρίση της αποφασίσει.
Τηρουμένων των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, η
Τράπεζα δύναται να μειώνει, αυξάνει ή διαφοροποιεί το
πιστωτικό επιτόκιο.
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5.

6.

7.

8.

9.

Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται σε ημερήσια υπόλοιπα
βάσει του εκάστοτε ισχύοντος ποσοστού επιτοκίου για το
είδος του λογαριασμού και πιστώνονται στο λογαριασμό
την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Η Τράπεζα θα δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να
με προειδοποιεί, να συμψηφίζει οποιοδήποτε ποσό των
καταθέσεων με οποιαδήποτε οφειλή μου, ανεξαρτήτως
αιτίας ή λόγου, προς την Τράπεζα.
Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι οι πληροφορίες αυτές
δυνατό να δοθούν από την Τράπεζα σε άλλες Εταιρείες του
Συγκροτήματος της Τράπεζας για δική τους χρήση.
Εξουσιοδοτώ επίσης την Τράπεζα όπως τροφοδοτεί νόμιμα
λειτουργούν αρχείο πληροφοριών με στοιχεία τα οποία
αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία των λογαριασμών
μου και την πιστοληπτική μου ικανότητα.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε εσφαλμένης καταχώρησης
στον λογαριασμό μου, εξουσιοδοτώ την Τράπεζα κατά την
απόλυτη κρίση της, να αντιλογήσει την εσφαλμένη
καταχώρηση και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία
ενέργεια για να διορθώσει την εσφαλμένη καταχώρηση.
Δηλώνω ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη καταχώρηση στο
λογαριασμό μου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον
εαυτό μου ή οποιαδήποτε ευθύνη της Τράπεζας.

Περαιτέρω εξουσιοδοτείστε όπως χρεώνετε τον λογαριασμό μου/μας
που θα καθορίζω/ουμε με τα απαραίτητα χαρτόσημα, προμήθειες και
άλλα έξοδα σας, με ειδοποίηση μας.
4.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σε αντάλλαγμα της αποδοχής σας, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια,
και αφού σας ειδοποιήσω/ουμε ότι δεν είναι διαθέσιμη/ες προς το
παρόν η/οι πρωτότυπη/ες φορτωτική/ές σχετικά με μια συγκεκριμένη
αποστολή, θα εκδίδετε από καιρό εις καιρό για λογαριασμό μου/μας
και με δική μου/μας απόλυτη ευθύνη τέτοιες εγγυητικές επιστολές
αποζημίωσης προς όφελος Ναυτιλιακών Εταιρειών (οι δικαιούχοι), με
τέτοιον τρόπο που θα καθορίσω/ουμε, αποζημιώνοντας τους για τη μη
παράδοση των εν λόγω πρωτότυπων φορτωτικών και αναλαμβάνουμε
και συμφωνούμε ότι θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
1.
Θα σας αποζημιώνουμε, θα σας απαλλάσσουμε και θα
καταβάλουμε προς εσάς, κατόπιν αιτήματος, το ποσό
οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων, ευθυνών, ζημιών,
απωλειών, προστίμων, αγωγών, δικαστικών αποφάσεων,
διαδικασιών, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων
δικαστικών και δικηγορικών εξόδων) και οποιωνδήποτε άλλων
εξόδων που σας επιβλήθηκαν ή που έχετε αναλάβει ή που
έχετε υποστεί ή που προέκυψαν εναντίον σας εξαιτίας ή σε
σχέση με το γεγονός ότι εκδώσατε την προαναφερόμενη
εγγύηση αποζημίωσης και έναντι οποιασδήποτε πληρωμής
που αναλάβατε δυνάμει ή σε σχέση με αυτή. Σε περίπτωση
που η εγγύηση αποζημίωσης σχετίζεται με μια ενέγγυα
πίστωση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ατέλεια σε
οποιοδήποτε έγγραφο που παρουσιάζεται δυνάμει μιας
ενέγγυας πίστωσης, σε σχέση με την οποία παρέχεται αυτή η
εγγύηση αποζημίωσης, για σκοπούς συμμόρφωσης με
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που παρουσιάζονται με τον
τρόπο αυτό ή με τα έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω
Ενέγγυα Πίστωση;
2.
Κατ' επιλογή σας και υπό την επιφύλαξη τέτοιων περιορισμών
που ενδεχομένως να κρίνετε από καιρό εις καιρό
ενδεδειγμένους, θα αναλάβουμε, με έξοδα μου/μας, τον
χειρισμό οποιωνδήποτε αξιώσεων, διαπραγματεύσεων,
αγωγών ή διαδικασιών που δυνατόν να καταχωρηθούν από ή
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3.

4.

5.

6.

7.

5.

εναντίον σας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα θέματα που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1.
Εάν εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
εγγυητικής επιστολής αποζημίωσης δεν έχετε αποδεσμευτεί
πλήρως από την ευθύνη σας προς ικανοποίηση σας σύμφωνα
με την προαναφερόμενη εγγύηση αποζημίωσης που έχετε
παραχωρήσει, θα προσκομίσουμε κατόπιν αιτήματος σας, είτε
σε εσάς είτε στον προαναφερόμενο δικαιούχο αποζημίωσης
(indemnitee), τέτοιες εξασφαλίσεις (surety) ή παρόμοια
ομόλογα τα οποία είναι αποδεκτά από εσάς, για τέτοια ποσά
και σε τέτοιον τύπο που θεωρείτε απαραίτητα ώστε να σας
παρέχω/ουμε εξασφάλιση για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων μου/μας ή για να παρακινήσουμε τον εν λόγω
δικαιούχο αποζημίωσης να σας απαλλάξει από οποιαδήποτε
τέτοια ευθύνη.
Ανά πάσα στιγμή και από καιρό εις καιρό μπορείτε να λάβετε
αποζημίωση και να αποκατασταθείτε για οποιοδήποτε ποσό
που έχετε κληθεί ή δυνατόν να κληθείτε να πληρώσετε
σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγγύηση αποζημίωσης,
χρεώνοντας οποιουσδήποτε από τους λογαριασμούς μου/μας
που διατηρώ/ούμε μαζί σας ή συμψηφίζοντας οποιαδήποτε
ποσά που οφείλω/ουμε και τα οποία εξουσιοδοτείστε, κατά
τη διακριτική σας ευχέρεια, να διαχωρίσετε οποιαδήποτε
κεφάλαια μου/μας που κατέχετε και να τα διατηρήσετε
ξεχωριστά για τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
οποιουδήποτε από εμάς δυνάμει της εγγύησης αποζημίωσης.
Και διά της παρούσης σας παραχωρούμε δικαίωμα εγγύησης
και δικαίωμα επίσχεσης σε όλες τις καταθέσεις και σε άλλα
ποσά τα οποία πιστώνονται ή οφείλονται ανά πάσα στιγμή
από εμένα/εμάς προς εσάς και σε όλα τα άλλα περιουσιακά
στοιχεία που δυνατόν να διατηρείτε από καιρό εις καιρό για
λογαριασμό μου/μας. Και οι εν λόγω καταθέσεις, ποσά και
άλλα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν εξασφάλιση των
υποχρεώσεων μου/μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης
αποζημίωσης.
Εάν οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μου/μας που
οφείλω/ουμε προς εσάς δυνάμει της εγγυητικής επιστολής
αποζημίωσης, δεν καταβληθούν ή αποζημιωθούν όταν αυτές
καταστούν οφειλόμενες, θα σας καταβάλω/ουμε τόκους επί
των ποσών αυτών, από τη στιγμή που καθίστανται
οφειλόμενες μέχρι την πλήρη εξόφληση τους, με ετήσιο
επιτόκιο ίσο με το μέγιστο νόμιμο επιτόκιο που ισχύει από
καιρό εις καιρό και θα καταβάλουμε όλα τα έξοδα είσπραξης
και δικηγορικά έξοδα που αναλάβατε σε σχέση με την
εκτέλεση της εγγυητικής επιστολής αποζημίωσης.
Θα σας καταβάλουμε, κατόπιν αιτήματος σας, οποιοδήποτε
ποσό το οποίο δυνατόν να καταστεί πληρωτέο σύμφωνα με
την παρούσα συμφωνία ως προσωρινή πληρωμή η οποία θα
υπόκειται σε αναπροσαρμογή όταν η τράπεζα λάβει τη
συναλλαγματική, το τιμολόγιο ή την ειδοποίηση από την
ανταποκρίτρια σας τράπεζα ή από οποιασδήποτε
εισπράττουσα (collecting) τράπεζα, και
Θα σας πληρώσουμε, κατόπιν αιτήματος σας, τα τέλη,
δαπάνες και αναγκαία έξοδα.

να προκύψουν, αναλαμβάνω/ουμε την ευθύνη να σας πληρώσω/ουμε
αμέσως και χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις, ολόκληρη την αξία των
εμπορευμάτων πλέον όλα τα έξοδα σύμφωνα με τα έγγραφα που θα
φτάσουν και τις οδηγίες των Αποστολέων (Remitters), ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε διαφορά που δυνατόν να προκύψει μεταξύ μου/μας και
των φορτωτών όσον αφορά την ποιότητα ή την περιγραφή των
εμπορευμάτων καθώς και το ποσό οποιασδήποτε αξίωσης που
δυνατόν να υποβληθεί από κάποιον τρίτο για αποζημιώσεις ή
απώλειες οποιασδήποτε μορφής ως αποτέλεσμα της εν λόγω
διευκόλυνσης που παρέχετε προς εμένα/εμάς.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ
Σε αντάλλαγμα της αποδοχής σας, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια,
και κατόπιν αιτήματος μου/μας να μας αποστείλετε από καιρό εις
καιρόν δέματα χωρίς χρέωση έναντι της προσωρινής μου/μας
κατάθεσης (χωρίς τόκο) της αξίας των δεμάτων, με δική μου/μας
απόλυτη ευθύνη όσον αφορά οποιεσδήποτε συνέπειες που δυνατόν
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