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Import Letter of Credit (Import L/C) 
 

1 Diensten 
Onze Import L/C diensten, zoals aangeboden via Extradeal, 

stellen u in staat om: 

(a) aanvragen in te dienen voor door ons te openen L/C’s; 

(b) verzoeken bij ons in te dienen om door ons geopende 

L/C’s te wijzigen; 

(c) te corresponderen over afwijkingen in documenten, 

door ons ontvangen onder een door ons geopend L/C; 

(d) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op 

te vragen met betrekking tot uw L/C’s. 

 

2 Van toepassing zijnde regels 

U stemt ermee in dat de opening van elk L/C onderworpen 

is aan de meest recente versie van de Uniforme Regelen  

en Gebruiken voor Documentaire Kredieten (UCP), zoals 

vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel 

(ICC) te Parijs op de datum van uitgifte van elk L/C. 

 

Export Letter of Credit (Export L/C) 
 

1 Diensten 
Onze Export L/C diensten, zoals aangeboden via Extradeal, 

stellen u in staat om: 

(a) informatie te ontvangen over door ons voor u ontvangen 

(schriftelijk of digitaal) en geadviseerde L/C’s (en 

eventuele wijzigingen daarop); 

(b) andere informatie te ontvangen over uw L/C’s, zoals 

betalingen die wij namens u hebben ontvangen; 

(c) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op 

te vragen met betrekking tot uw L/C’s. 

 

2 Van toepassing zijnde regels 
Export L/C’s zijn onderworpen aan de meest recente 

versie van de Uniforme Regelen en Gebruiken voor 

Documentaire Kredieten (UCP), zoals vastgesteld door de 

Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs op de 

datum van uitgifte van elk L/C. Echter de openende bank 

van een Export L/C kan daarvan afwijken. Dit komt tot 

uitdrukking in de tekst van de L/C. 

Import Incasso (Import Collection) 
 

1 Diensten 
Onze Import Incasso diensten, zoals aangeboden via 

Extradeal, stellen u in staat om: 

(a) informatie te ontvangen, waaronder informatie over 

transactiedetails, kopie-documenten en de voorwaarden 

van het incasso; 

(b) verzoeken bij ons in te dienen om namens u wissels te 

accepteren of promesses op te stellen; 

(c) documenten af te wijzen die namens uw leverancier zijn 

aangeboden; 

(d) betalingsinstructies bij ons aan te leveren; 

(e) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op te 

vragen met betrekking tot uw Import Incasso. 

 

2 Acceptatie van documenten 
Nadat u ons op de hoogte heeft gesteld dat u documenten 

wilt accepteren onder een incasso, stemt u ermee in dat   

wij bevoegd zijn om namens u wissels te accepteren en/of 

promesses op te stellen. Tevens stemt u ermee in dat wij 

niet verplicht zijn om de remitterende bank (de bank 

waarvan wij het incasso hebben  ontvangen)  of een andere 

partij te betalen totdat wij de corresponderende betaling 

volledig van u hebben ontvangen c.q. uw rekening hebben 

belast. 

 

3 Volmacht 
3.1 U benoemt ons hierbij tot uw gevolmachtigde (om 

namens u of op onze eigen naam op te treden) voor het 

accepteren en afleveren aan enig derde partij van 

wissels, promesses of enige andere documenten die 

noodzakelijk zijn om de Import Incasso diensten te 

verrichten. 

3.2 Beide partijen gaan ermee akkoord dat de volmacht die 

in de hierboven genoemde clausule 3.1 wordt gegeven 

van kracht blijft tot beëindiging van de Elektronisch 

Bankieren Voorwaarden. 
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4 Voorstellen van afwikkelingsinstructies 
4.1 U stemt ermee in dat wij de van u ontvangen 

instructies tot verrekening, met betrekking tot een 

door ons namens u te verrichten betaling, mogen 

weigeren uit te voeren. U aanvaardt dat de betalingen 

van uw rekeningen slechts worden verricht op basis 

van rekeningnummers. 

4.2 Alle betalingen door u verricht onder de Import Incasso 

diensten worden gedaan in de muntsoort van de 

verschuldigde betaling. Als een bedrag door ons van u 

is ontvangen in een muntsoort anders dan de 

muntsoort van de verschuldigde betaling, zullen wij de 

geldige wisselkoers overeenkomstig onze gebruikelijke 

bankprocedures toepassen. 

 

5 Van toepassing zijnde regels 

De meeste Import Incasso’s zijn onderworpen aan de 

meest recente versie van de Uniforme Regelen voor 

Incasso’s (URC), zoals vastgesteld door de Internationale 

Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs op de datum dat wij 

uw betreffende instructie hebben ontvangen. Echter, de 

remitterende bank kan daarvan afwijken. Dit komt tot 

uitdrukking in de incasso instructie. 

 

Export Incasso (Export Collection) 
 

1 Diensten 
Onze Export Incasso diensten, zoals aangeboden via 

Extradeal, stellen u in staat om: 

(a) instructies in te voeren voor een incasso opdracht; 

(b) de opdrachtbrief die u naar ons stuurt voor behandeling 

van de incassering af te drukken als bijlage bij de 

documenten; 

(c) informatie te ontvangen over door ons ontvangen en 

verzonden correspondentie met betrekking tot uw incasso; 

(d) verzoeken bij ons in te dienen om een door ons 

uitgestuurd incasso te wijzigen; 

(e) andere informatie te ontvangen over uw incasso’s, zoals 

betalingen die wij namens u hebben ontvangen; 

(f) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op te 

vragen met betrekking tot uw Export Incasso; 

(g) voor ‘Direct Collections’ een begeleidende incassobrief 

op onze naam te maken die u als bijlage bij documenten 

naar de incasserende bank stuurt voor behandeling en/of 

verwerking (alleen indien u voor deze dienst bent 

aangemerkt). 

 

2 Begeleidende brieven 
Voor de duidelijkheid: u bent als enige verantwoordelijk voor 

de inhoud van een begeleidende brief die door de Export 

Incasso diensten wordt uitgegeven. 

3  Van toepassing zijnde regels 

U stemt ermee in dat elk incasso dat uitgevoerd wordt 

onder de Export Incasso diensten, onderworpen is aan de 

meest recente versie van de Uniforme Regelen voor 

Incasso’s (URC), zoals vastgesteld door de Internationale 

Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs op de datum waarop 

wij de betreffende opdracht van u ontvangen c.q. u de 

betreffende Direct Collection verzendt. 

 

Uitgaande Garantie 
 

1 Diensten 
Onze Garantie diensten, zoals aangeboden via Extradeal, 

stellen u in staat om: 

(a) aanvragen in te dienen voor door ons af te geven garanties; 

(b) garantieteksten met ons af te stemmen; 

(c) informatie (zijnde transactie correspondentie) te 

ontvangen, onder de door ons gestelde garantie; 

(d) verzoeken bij ons in te dienen om garanties te wijzigen 

die door ons zijn afgegeven; 

(e) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op 

te vragen met betrekking tot uw garanties. 

 

2 Van toepassing zijnde regels 

U stemt ermee in dat de opening van elke garantie ofwel 

onderworpen is aan de meest recente versie van de 

Uniforme Regelen en Gebruiken voor Demand Guarantees 

(URDG), zoals vastgesteld door de Internationale Kamer 

van Koophandel (ICC) te Parijs op de datum van uitgifte 

van elke garantie, ofwel onderworpen is aan een door 

opdrachtgever en begunstigde overeengekomen en door 

de bank geaccepteerde wetgeving. 

 

Inkomende Garantie 
 

1 Diensten 
Onze Garantie diensten, zoals aangeboden via Extradeal, 

stellen u in staat om: 

(a) informatie te ontvangen over door ons voor u 

ontvangen (schriftelijk of digitaal) en geadviseerde 

garanties (en eventuele wijzigingen daarop); 

(b) andere informatie te ontvangen over uw garantie, zoals 

navragen of claims die wij namens u hebben 

ontvangen; 

(c) informatie (zijnde transactie status en rapportages) op 

te vragen met betrekking tot uw garantie. 
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2 Van toepassing zijnde regels 
Garanties zijn onderworpen aan ofwel de meest recente 

versie van de Uniforme Regelen en Gebruiken voor 

Demand Guarantees (URDG), zoals vastgesteld door de 

Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs op de 

datum van uitgifte van elke garantie, ofwel onderworpen 

is aan een door opdrachtgever en begunstigde 

overeengekomen en door de bank geaccepteerde 

wetgeving. 

 
Postrisico 
Tijdens de verzending van handelsdocumenten bestaat 

de kans dat deze zoekraken, het postrisico. ABN AMRO 

kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dit 

postrisico, behalve als ABN AMRO een aantoonbare fout 

heeft gemaakt bij het verzenden van de documenten.  

 

Overig 
In de applicatie worden de Extradeal diensten verder 

beschreven. De informatie over de Extradeal diensten 

wordt periodiek aangepast en is daardoor mogelijk niet 

100% actueel op het moment dat u over deze informatie 

beschikt. U accepteert dat ABN AMRO Bank N.V. niet 

aansprakelijk is als gevolg van informatie die niet 100% 

actueel is. 

 

Overige informatie 
De Elektronisch Bankieren Voorwaarden en Trade Finance 

Tarieven vindt u op onze website. 


