
A
6

77
9

  1
71

0
16

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1(1)

Ansökan/förbindelse 
Friställan av gods 

Härmed anhåller vi om friställan enligt följande
Speditör

Godsavsändare Ort Land

Antal kolliFraktsedelnummer

Faxnummer (inkl. riktnr)Kontaktperson

Vikt Valutavärde 
Valuta Belopp

I samband med inkasso- och rembursuppdrag kan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”Banken”) i undantagsfall och efter 
särskild prövning medge att till kund friställa levererat gods hos speditör innan Banken har erhållit dokument och utan att 
kunden erlagt likvid till Banken. 

Mot ovanstående förbinder vi oss att: 
1. genast vid presentation av motsvarande inkasso/rembursuppdrag från uppdragsgivande bank erlägga likvid utan någon som 

helst invändning avseende belopp och/eller andra villkor och/eller varans skick. 
2. godkänna dokument i det skick de presenteras. 
3. informera banken på vilket sätt betalning kommer att ske för det fall det efter godsets friställande skulle visa  sig att annan 

bank erhållit uppdraget. 
4. hålla Banken skadeslös i övrigt och sålunda ersätta Banken vad Banken visar sig ha utgivit inkluderande ränta och kostnader 

på grund av att gods friställts. 

Denna förbindelse gäller för friställande av gods enligt ovan till dess Banken erhållit full likvid jämte eventuell ersättning. 

Vi bemyndigar härmed Banken att belasta något/några av våra konton för betalningar som vi åtagit oss under denna förbindelse. 

Bolagets underskrift

Bolagsnamn

Ort, datum

Organisationsnummer

Namnförtydligande Namnförtydligande

Underskrift Underskrift

Digipasskod (anges om ansökan/förbindelsen skickas till Banken via fax/e-mail)
Data 1 Data 2 Personnummer/Digipass IDDigipasskod Signaturdatum

Kreditbeslut för friställan av gods

Bankens noteringar

Bankkontor/resultatställe

Denna blankett ska vara ifylld och godkänd för att friställan av gods ska kunna utföras av Trade Finance Operations.

Beslut

Bifalles Avslås

Kreditbeslut enligt protokoll, datum

Datum Telefon (inkl. riktnr)

Kreditbeviljares underskrifter

NamnförtydligandeNamnförtydligande

Data 1 Data 2 Personnummer/Digipass IDDigipasskod Signaturdatum

Notera nedan i de fall Trade Finance Operations kontrollerar att aktuellt belopp ryms inom kundens befintliga limit:

Aktuellt friställt belopp kontrollerat, 
ryms inom beviljlimit. 

Kontrollerat datum TFO handläggare Signatur TFO handläggare
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