firma pravne osebe-stranka

matična številka

sedež-kraj in naslov

telefon in telefaks

priimek in ime kontaktne osebe

elektronski naslov

ABANKA d.d.
Oddelek dokumentarnega poslovanja
Slovenska cesta 58
1517 LJUBLJANA
NALOG ZA UNOVČENJE/PREDLOG ZA ODKUP TUJEGA ČEKA
Na podlagi Zakona o čeku in Enotnih pravil za inkaso, publikacija MTZ v Parizu, št. 522 vam pošiljamo:
ček št.

izdan dne

na znesek

od izstavitelja
(firma in sedež vašega poslovnega partnerja)

namen plačila
in dajemo
A

predlog za takojšen odkup navedenega čeka s pravico do regresa1 in izplačilo zneska odkupljenega čeka

B

nalog, da navedeni ček pošljete na unovčenje in predlagamo, da znesek pred dokončnostjo2 plačila odobrite s
pridržkom3

C

nalog, da navedeni ček pošljete na unovčenje v dokončno plačilo4 in znesek po prejemu plačila odobrite na moj
transakcijski račun brez pridržka

Za čekovni znesek odobrite naš TRR

SI56

Če našega predloga za takojšen odkup, ali odobritev pred dokončnostjo plačila ne sprejmete, se šteje, da smo vam
dali nepreklicen nalog, da ček pošljete na unovčenje v dokončno plačilo.
Zavezujemo se, da bomo v primeru zavrnitve plačila čeka s strani tuje banke (in tudi v primeru, če bo plačilo čeka
zavrnjeno naknadno, po tem ko bo čekovni znesek že izplačan in/ali bo za znesek zavrnjenega čeka banka-trasat
bremenila račun Abanke ali od nje kako drugače zahtevala vračilo čekovnega zneska), na prvi poziv Abanke vrniliplačali Abanki vse zneske, ki nam jih je izplačala na podlagi odkupljenega ali na unovčenje poslanega (pa kasneje
zavrnjenega) čeka in vse stroške tuje banke vključno z vsemi obrestmi. Abanka lahko za te zneske bremeni naš
transakcijski ali drug račun pri Abanki.
Strinjamo se, da Abanka ne prevzema odškodninske odgovornosti, če se predloženi ček v postopku redne unovčitve
izgubi ali uniči, ampak bo poskušala čekovno protivrednost pridobiti od tuje banke na osnovi fotokopije čeka.
Kraj in datum:
štampiljka in podpis pooblaščene osebe
______________________________________________________________________________________________________
spodnje rubrike izpolni Abanka d.d.

Ček, naveden v vašem nalogu, smo prejeli in ga bomo skladno z vašim predlogom obdelali.
Ljubljana,
podpis pooblaščene osebe Abanke

1

Pravica do regresa pomeni, da lahko Abanka po izvršitvi odkupa čeka in odobritvi TRR zahteva vračilo že odobrenih sredstev za
ček, če tuja banka-trasat zavrne plačilo čeka.

2

Pred dokončnostjo plačila pomeni, da lahko tuja banka-trasat, po odobritvi računa Abanke, zahteva vračilo že odobrenih
sredstev za ček.

3

4

Pridržek pomeni, da si Abanka pridrži pravico, da bremeni račun stranke-predlagatelja čeka za že odobren znesek po čeku, če bi
tuja banka-trasat zahtevala vračilo sredstev za že odobren ček.

Dokončno plačilo pomeni, da Abanka pošlje ček na unovčenje tuji banki s klavzulo dokončnega plačila, ko zaradi izjem, ki veljajo
v posameznih državah za posamezne vrste čekov, ni mogoča zavrnitev plačila čeka.

