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 UCP کازبسد همسزات هتحدالطکل اعتبازاسٌادی -۱هادُ 

همسزاتی است  (ICC) اتاق باشزگاًی بیي الوللی 000، ًطسیِ ضوازُ  7002همسزات هتحدالطکل اعتبازاسٌادی ، تجدید ًظس سال 

اشجولِ اعتبازاسٌادی ) (ّـــــس اعتبـــــاز اسٌــــــــادی )اعتبازکِ اگس ضوَل آى دز اعتباز دزخَاست ضدُ باضد،دزهـــــَزد 

،تا حدی کِ لابل اعوال است ( الشم االجساء است . ایي همسزات بسای ّوِ طسف ّای ذیسبط الصام آٍز است  (Stand-by) ضواًتی

 .دز ضسایط اعتباز اصالح یا هستثٌی ضدُ باضد "هگس ایٌکِ صسیحا

  تعازیف -7هادُ 

 : اش ًظس ایي همسزات

 .کٌٌدُ: یعٌی باًکی کِ اعتباززا بٌابِ دزخَاست باًک گطایٌدُ ابالغ هی کٌدباًک ابالغ 

 . دزخَاست کٌٌدُ: یعٌی طسفی کِ اعتباز بٌابِ دزخَاست ٍی گطایص ضدُ است

 . همسزات باش است بسای اًجام عولیات باًکی تحت ایي "زٍش باًکی : یعٌی زٍشی کِ دز آى زٍش باًک هعوَال

 . ذی ًفع: یعٌی طسفی کِ اعتباز بِ ًفع ٍی گطایص ضدُ است

ازایِ هطابك : یعٌی ازایِ ای کِ با هفاد ضسایط اعتباز، هَاد هعوَل ایي همسزات ٍ استاًدازدّای بیي الوللی عولیات باًکی هطابمت 

 .دازد

طایٌدُ ، بسای پریسش پسداخت یا هعاهلِ اسٌادی کِ هطابك با تائید:یعٌی تعْد لطعی باًک تائیدکٌٌدُ ، افصٍى بس تعْد باًک گ

 .ضسایط اعتباز ازائِ ضدُ باضد

 .: یعٌی باًکی کِ بٌابِ دزخَاست یا هجَش باًک گطایٌدُ تائید خَد زا بس اعتباز هی افصایدباًک تائید کٌٌدُ



کِ دز بس گیسًدُ تعْد لطعی ٍ بسگطت ًاپریس باًک گطایٌدُ ًسبت بِ پریسش  اعتباز: یعٌی ّسگًَِ تستیباتی ، بِ ّسًام یا تَصیفی ،

 . پسداخت اسٌاد ازائِ ضدُ طبك ضسایط اعتباز است

 پریسش پسداخت : یعٌی

 . الف ( پسداخت دیدازی اگس اعتباز دز همابل پسداخت دیدازی لابل استفادُ است

پـسداخت ٍجِ اعتباز دز سسزسید اگس اعتباز دزهمابل پسداخت هدت دازلابل ب ( ایجاد تعــــْد پــــسداخت هــــدت داز ٍ 

 . استفادُ است

گــــساعتبــــازدزهمابل پریسُ ًَیسی لابل استفادُ ج ( پریسُ ًَیسی بسات صادزُ تَسط ذی ًفع ٍ پسداخت ٍجِ آى دز سسزسید ا

 . است

 .ز زا هی گطایدباًک گطایٌدُ : یعٌی باًکی کِ بٌابِ تماضای دزخَاست کٌٌدُ یا اش طسف خَد اعتبا

هعاهلِ اسٌاد: یعٌـــی خسید بسات ) صادزُ بِ عْدُ باًک دیگسی بِ غیساشباًک همسز( ٍ یا اسٌاد ازایِ ضدُ هطابك ضسایط اعتباز 

 .ش ایٌکِ پسداخت بِ هَلع بِ ذی ًفع اًجام یا پیص اشزٍش باًکی تعییي ضدُ دز پَضص ٍجِ ، ٍالع ضَدتَسط باًک همسز، اعن ا

 . باًک تعییي ضدُ : یعٌی باًکی کِ اعتباز ًصد آى باًک یا ّسباًکی لابل استفادُ است

ازائِ: یعٌــــی تحَیل اسٌــــــاد تحت ضــــسایط یک اعتبـــــاز بِ باًک گطایٌدُ اعتباز یا باًک تعییي ضدُ یا اسٌاد ازائِ ضدُ 

 .هی باضد

 .ازائِ کٌٌدُ : یعٌی ذی ًفع ، باًک یا طسف دیگسی کِ اسٌاد زا ازایِ هی کٌد

 


