
Aflaţi cum se completează 
cererea de emitere/modificare 
acreditiv documentar



Forma acreditivului documentar - bifați tipul acreditivului solicitat.

Acreditiv avizat prin bancă – se  completează numai în cazul în care acreditivul se deschide la o bancă şi 
se solicită avizarea prin altă bancă

Instrucțiuni de confirmare – Indicați dacă acreditivul va fi confirmat de către altă bancă, dacă se va emite 
neconfirmat sau dacă instrucțiunea menționează că se poate adăuga confirmarea.

Ordonator – completați numele complet și adresa companiei dumneavoastră, numărul de cont, numărul 
de telefon, adresa de e-mail și persoana de contact.

Beneficiar – completați numele complet al părții în favoarea căreia se emite acreditivul, adresa și numărul 
de cont.

Banca Beneficiarului – completați numele complet, adresa și codul SWIFT al băncii la care acreditivul va fi 
transmis, spre a fi avizat către Beneficiar.

Data și locul expirării - reprezintă ultima dată de prezentare a documentelor pentru plată, la Banca 
Emitentă, Avizatoare sau Confirmatoare, așa cum va fi stipulat în acreditiv.

Ultima dată de livrare - o dată certa până la care se poate livra marfa ce face obiectul acreditivului și care 
trebuie să fie în interiorul valabilității acreditivului. 

Valoare şi valută – menționați suma în cifre și litere, valută acreditivului și toleranța - dacă există.

Acreditivul reprezintă un aranjament prin care o bancă 
(Banca Emitentă), care acționează în conformitate 
cu instrucțiunile primite de la un client (ordonator), 
se angajează irevocabil să onoreze (plătească) către 
exportator (beneficiar), o prezentare de documente 
conforme cu termenii și condițiile acreditivului.

Aflaţi cum se completează cererea de 
emitere/modificare acreditiv documentar



Livrări parțiale – bifați dacă livrările parțiale sunt permise sau interzise.

Transbordări – implică descărcarea de pe un mijloc de transport și reîncărcarea pe alt mijloc de transport; 
bifați dacă transbordarea este permisă sau interzisă.

Comisioanele Băncii Confirmatoare- completaţi cine suportă comisionul de confirmare.

Comisioanele Băncii Emitente și ale Băncii Externe – bifați partea care le suportă (fie ordonatorul, fie 
beneficiarul sau fiecare la banca sa).

Alte modificări de termeni şi condiţii -se va completa în cazul modificării altor termeni şi condiţii ale 
acreditivului.

Acreditiv utilizabil la - bifați banca la care acreditivul va fi domiciliat pentru plată. 

Livrare mărfuri – completați locul de primire, portul sau aeroportul de încărcare, portul de descărcare sau 
aeroportul de destinație, locul de livrare, destinația finală a mărfurilor, după caz.

Denumire mărfurilor / serviciilor – completați descrierea mărfurilor (în engleză).

Condiția de livrare – bifați termenul comercial care stabilește cine suportă cheltuielile aferente condițiilor 
și termenilor comerciali de transport, conform INCOTERMS 2010.

plată la vedere
plata la 

prezentarea 
documentelor

plată la scadență
se stabilește o dată 

fixă de plată, ca 
număr de zile de la 
data emiterii unui 
anumit document

prin acceptare de trate
la o dată fixă, stabilită 

conform clauzelor și condițiilor 
menționate în cadrul 

acreditivului documentar

prin negociere – 
reprezintă cumpărarea prin 

avansarea sau agreerea 
avansării de fonduri de 
către banca desemnată 
care va cumpăra, trata 
și / sau documentele 

prezentate pentru plată.

Prin (utilizabil prin): 



Contractul / Factura proformă / Confirmarea de comandă – bifați documentul care stă la baza tranzacției, 
completați numărul și data lui.

Documentele solicitate - bifați documentele pe care beneficiarul trebuie să le prezinte la banca unde 
acreditivul este utilizabil, în vederea obținerii plății, completați numărul de exemplare, adăugați alte 
documente dacă este necesar. 

Bifați autorizarea de efectuare a emiterii şi plăţii acreditivului selectând sursa.

Exemplu erori de completare

•             lipsă toleranţă valorică+/_ la valoare LC şi cantitate

•             completare eronată termen valabilitate şi/sau termen de livrare

•             necompletare formă acreditiv confirmat/neconfirmat

•             necompletare condiţie livrare

•             lipsă descrierea mărfii

•             completare eronată locul utilizării şi modul de utilizare

•             lipsă documente

•             necompletare procent poliţă de asigurare

•             necompletare termen de prezentare documente



 
 
 
    
 

 

   
 

Sucursala /Agenţia BCR___________________  
 
                  CERERE DE  ☐  EMITERE / ☐ MODIFICARE ACREDITIV DOCUMENTAR Nr. _________/_________  
                  Referinţa acreditiv nr. *) _ _ _ _ _ _ _  din data de _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
Solicităm Băncii Comerciale Române S.A.(Banca) să emită /să modifice un Acreditiv Documentar din ordinul nostru: ☐ pe SWIFT 

Forma Acreditivului Documentar: Banca Beneficiarului: 
☐  Irevocabil       ☐  Transferabil   ☐   Revolving     ☐  Standby Denumire:            ……………………………………………………… 
Instrucţiuni de confirmare: Adresa:                ……………………………………………………… 
☐  Confirmat   ☐   Neconfirmat       ☐ Se poate adauga Cod SWIFT:         ……………………………………………………… 
Ordonator: Beneficiar: 
Denumire:     ........................................................................ Denumire: ……………………………………………………… 
Sediul:          ………………………………………………………………… Sediul: ……………………………………………………… 
Cod Fiscal:    ………………………………………………………………… Cont nr. / Cod IBAN: 
Cont nr. / Cod IBAN:                                                                                          | _ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_  
|_|_|_|_|_|_|_ |_ |_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_  ☐ Acreditiv avizat prin banca: 
Persoana de contact: ……………………………………… 
Tel:  .......................…………………………………………  
E-mail: ………………………………………………………. 

☐ Sunteţi autorizaţi să avizaţi acest acreditiv beneficiarului printr-
un corespondent bancar la alegerea dumneavoastră 

Detalii Acreditiv Documentar: 
Data şi Locul expirării acreditivului:    __/__/20____ ☐    Ultima dată de livrare:         __/__/ 20____ 
Valoare şi valuta: (in cifre)                                                                             
………………………………………………………………………………….. Livrări parţiale:     ☐  Permise                 ☐   Nepermise                   

(in litere)                                                                                                               
......................................................................................................... Transbordări:       ☐  Permise                 ☐   Nepermise                                   

Toleranţă la valoare: ___ % plus ___ % minus  
Valoarea  acreditivului ☐ se va majora cu ☐ se diminuează cu ☐     Extindere valabilitate până la:   __/__/ 20____ 
Valuta: ……… Suma în cifre:                                                                        
………………………………………………………………………      *)    Alte modificări de termeni şi condiţii: 

*)  Noua valoare a acreditivului:                                                                     ☐   ………………………………………………………………………… 
Valuta:   ………     
Suma în cifre: ……………………………………………………………. ☐   ......................................……….....……………………………….... 

Comisioanele şi spezele Băncii Emitente sunt suportate de:                        Comisioanele şi spezele  Băncii Externe sunt suportate de:                     
**) ☐   Ordonator                                      ☐ Beneficiar                               ☐    Ordonator ☐    Beneficiar 
**) Conform  ☐ ofertei nr. ____ din __/ __/ 20___    acceptate de  
Ordonator / ☐ contract de credit nr. ____ din __/__/20__ 

Comisionul de confirmare este suportat de: 
☐  Ordonator ☐  Beneficiar 

Utilizabil la:      ☐  Banca Emitentă         ☐  Banca Avizatoare                 ☐   Orice Bancă                                                                                  

Prin:      ☐ Plata la   vedere     ☐Plata la  scadentă  la _ _ _    zile după data _ _ __ __ __           ☐ Acceptare                 ☐  Negociere                  
Livrarea mărfii:                                                                                                                                                                                                                
☐ Locul preluării spre încărcare /Locul primirii mărfii:  ……………………………………..........…      
☐ Portul de încărcare / Aeroportul de plecare:  ……………………………………...…........ 
☐ Portul de descărcare/Aeroportul de destinaţie:     ……………………………………..........… 
☐ Destinaţia finală /Locul  ...………………………………………....... 
Denumire marfă/servicii:                                            ...………………………………….......……                                                                                  
Condiţia de livrare:                                                                                                                                                                                                           
☐ Incoterms 2010 ☐ CFR ☐ CIF ☐ CIP ☐ CPT ☐ DAP ☐ DAT ☐ DDP   ☐ EXW ☐ FOB    ☐  FAS ☐ FCA 
Locul: _______ conform:  ☐  Contract  Nr. ……………. ,  Data …………. , ☐ Factură proformă Nr. ……………… , Data  …………                         
☐ Confirmarea  de comandă  Nr.  …………….. , Data  …………….                                                                                                                              
Documente solicitate:                                                                                                                                                                                                     
☐  Factură comercială /fiscală ☐   semnată manual  în  …...........….    original(e)  şi copii …..........… 
☐  Setul complet de conosamente maritime originale, emise: 
☐  la ordinul ordonatorului ☐  la ordinul …………………………… ☐ La ordin, andosat în alb                 marcat: 

☐    navlu platibil     ☐   navlu preplătit     Parte notificată 
................…………..…………………………………… 

☐ Certificat/Poliţa de asigurare pentru valoarea  CIF/CIP plus ___     %,   acoperind toate riscurile 

☐ CMR Copy for Sender      ☐  AWB original for shipper   ☐  RWB duplicat    ☐   FCR       ☐    Protocol de predare primire semnat de 
……………………………………............….. 

☐ Listă ambalaj  ..... originale şi ......  copii   ☐ Certificat de origine originale ...... şi ..... copii   ☐Certificat EUR1  …. originale şi …. copii         
☐ .........................…………………………………     ☐  ………....…………………………………    ☐  ……………………....……………………    
Un document de asigurare ar trebui să fie solicitat, numai dacă beneficiarul urmează să asigure marfa. Dacă procentul nu se menţionează, se aplică 
10% la valoarea CIF sau CIP a mărfurilor conform Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare. 

Model formular acreditiv
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Termen de prezentare documente: Documentele trebuie prezentate în _______ zile după data livrării, dar în cadrul valabilităţii acreditivului. 
Dacă nu se menţionează numărul de zile de prezentare, conform Regulilor şi Uzantelor Uniforme privind Acreditivele Documentare, se aplică termenul de 
21 zile după data livrării. 
*) Restul termenilor şi condiţiilor rămân neschimbate *)  se completează în cazul modificării acreditivului 
Documentele prezentate în utilizarea acreditivului: 

☐ Vă autorizăm să efectuaţi din ordinul nostru, emiterea şi plata conform instrucţiunilor de mai sus. 
Emiterea şi plata acreditivului se vor efectua: 
☐ Din facilitatea de credit acordată conform contractului de credit nr _ _ /_ __ __ _ încheiat între Bancă şi Ordonator 

☐
    

Din depozit colateral, sens în care vă autorizăm să debitaţi contul/Cod IBAN nr: |_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_| 
cu suma reprezentând valoarea acreditivului, majorată cu valoarea toleranţei (dacă există) şi să constituiţi depozitul colateral, asupra căruia 
este constituită ipoteca mobiliară în favoarea Băncii. 

Detalii depozit colateral 
Suma care constituie depozitul colateral este indisponibilizată până la data de __/__/_20_____1, dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor faţă de Bancă rezultând din prezenta cerere. 
Dobânda acordată de Bancă pentru sumele indisponibilizate în depozitul colateral este de _______% pe an. 
Dobânda menţionată este: ☐ fixă ☐ variabilă pe toată durata contractului. 

Dobânda se bonifică: ☐ la data expirării/prelungirii scadentei depozitului ☐ lunar ☐ trimestrial ☐ semestrial 
☐ anual        ☐   alta periodicitate,  respectiv  ________ 

Alti termeni şi condiţii 
Acreditivul este supus Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare, publicaţie  emisă de CIC Paris, aplicabilă la data 
emiterii acreditivului. 
Prin semnarea prezentei, Ordonatorul mandatează Banca şi acordă acesteia autoritate deplină în numele şi pe seama Ordonatorului sau a 
oricărui garant al Ordonatorului, să întreprindă orice acţiune, la discreţia Băncii, considerată a fi necesară şi/sau recomandabilă, pentru a se 
îndeplini termenii şi condiţiile prezentei cereri. 
Raporturile juridice care iau naştere prin transmiterea şi acceptarea acestei cereri sunt supuse prevederilor din Termenii şi Condiţiile de 
Afaceri pentru Persoane Juridice şi Persoane Fizice Autorizate (TGCA), precum şi Capitolului 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) 
din Condiţiile Generale de Creditare (CGC), astfel cum TGCA şi CGC sunt afişate pe site-ul Băncii www.bcr.ro, care se considera pe deplin 
acceptate de Ordonator prin semnarea prezentei cereri. În caz de neconcordante între prevederile TGCA / CGC sau ale prezentei cereri, prevederile 
prezentei cereri vor prevala. Ordonatorul acceptă în mod expres limitarea răspunderii Băncii pentru (i) autenticitatea documentelor, (ii) transmiterea şi 
traducerea documentelor şi (iii) restricţiile impuse de sancţiuni comerciale, economice, financiare sau restricţii legislative conform celor precizate mai sus. 
Prin semnarea prezentei cereri şi constituitea depozitului colateral, Ordonatorul constituie în mod valabil o ipotecă de rang întâi asupra depozitului 
colateral, în condiţiile prevăzute la Capitolul 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) din CGC. 
Banca îşi rezervă dreptul de a nu efectua plata acreditivului,  precum şi de a nu implementa nicio instrucţiune legată de acreditiv, în situaţia în care 
efectuarea plăţii şi/sau implementarea instrucţiunii respective ar putea conduce la încălcarea de către Bancă a oricărei sancţiuni comerciale, economice 
sau financiare care decurg din orice legi, reglementări, embargouri sau măsuri restrictive impuse, legiferate sau puse în aplicare de Consiliul de Securitate 
al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, România sau orice guverne sau instituţii sau agenţii oficiale ale acestora. 
Ordonatorul declară că a primit informaţiile necesare pentru identificarea schemei de garantare a depozitelor la care participă Banca Comercială 
Română, prezentate în Formularul pentru informaţiile oferite deponenţilor, precum şi categoriile de depozite excluse de la protecţia schemei de 
garantare a depozitelor, prezentate in Lista depozitelor excluse de la garantare. 
Pentru transmiterea corespondenţei pe e-mail vă rugăm să utilizaţi adresa noastră: DTB.TradeFinance.DocumentaryBusiness@bcr.ro 
Corespondenţa şi documentele transmise prin utilizarea adreselor de e-mail ale Băncii şi Ordonatorului,  menţionate în prezenta cerere vor avea 
valoare probatorie de original, conform prevederilor Capitolului 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) din CGC. 
Prin semnarea acestei cereri, Ordonatorul declară că a luat la cunoştinţă şi a acceptat toţi termenii şi condiţiile stabiliţi/stabilite în cadrul prezentei 
cereri. 
 

Informaţiile completate pe acest formular sunt reale şi 
complete. 
Semnături autorizate Ordonator 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Data _ _/_ _/_ _ _ _ 

Se completează de către Bancă 
Plata din nr. cont/credit/Cod IBAN: 
|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_ |_ |_|  
Valoare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Semnături autorizate:                                                       Data _ _/_ _/_ _ _ _ 
 

 
 
 

                                                      
1 În cazul deschiderii depozitului se va menţiona data rezultată din următorul calcul: data valabilităţii acreditivului +15 zile calendaristice  
   /scadentă. În cazul majorării depozitului, se va menţiona data valabilităţii depozitului aşa cum a fost stabilită la momentul constituirii.  
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☐ vor fi ridicate de către reprezentantul nostru de la sediul BCR Centrala: B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3 Bucureşti, România 
☐vor fi expediate la sediul nostru prin curier CARGUS / alt curier selectat de bancă, la adresa noastră:   
…………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
în atenţia: ………………………………………………………………………………………………… 
Bifaţi                                                                                                                                                                             
☐ Vă autorizăm să efectuaţi din ordinul nostru, emiterea şi plata conform instrucţiunilor de mai sus. 
Emiterea şi plata acreditivului se vor efectua: 
☐ Din facilitatea de credit acordată conform contractului de credit nr _ _ /_ __ __ _ încheiat între Bancă şi Ordonator 

☐
    

Din depozit colateral, sens în care vă autorizăm să debitaţi contul/Cod IBAN nr: |_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_| 
cu suma reprezentând valoarea acreditivului, majorată cu valoarea toleranţei (dacă există) şi să constituiţi depozitul colateral, asupra căruia 
este constituită ipoteca mobiliară în favoarea Băncii. 

Detalii depozit colateral 
Suma care constituie depozitul colateral este indisponibilizată până la data de __/__/_20_____1, dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor faţă de Bancă rezultând din prezenta cerere. 
Dobânda acordată de Bancă pentru sumele indisponibilizate în depozitul colateral este de _______% pe an. 
Dobânda menţionată este: ☐ fixă ☐ variabilă pe toată durata contractului. 

Dobânda se bonifică: ☐ la data expirării/prelungirii scadentei depozitului ☐ lunar ☐ trimestrial ☐ semestrial 
☐ anual        ☐   alta periodicitate,  respectiv  ________ 

Alti termeni şi condiţii 
Acreditivul este supus Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare, publicaţie  emisă de CIC Paris, aplicabilă la data 
emiterii acreditivului. 
Prin semnarea prezentei, Ordonatorul mandatează Banca şi acordă acesteia autoritate deplină în numele şi pe seama Ordonatorului sau a 
oricărui garant al Ordonatorului, să întreprindă orice acţiune, la discreţia Băncii, considerată a fi necesară şi/sau recomandabilă, pentru a se 
îndeplini termenii şi condiţiile prezentei cereri. 
Raporturile juridice care iau naştere prin transmiterea şi acceptarea acestei cereri sunt supuse prevederilor din Termenii şi Condiţiile de 
Afaceri pentru Persoane Juridice şi Persoane Fizice Autorizate (TGCA), precum şi Capitolului 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) 
din Condiţiile Generale de Creditare (CGC), astfel cum TGCA şi CGC sunt afişate pe site-ul Băncii www.bcr.ro, care se considera pe deplin 
acceptate de Ordonator prin semnarea prezentei cereri. În caz de neconcordante între prevederile TGCA / CGC sau ale prezentei cereri, prevederile 
prezentei cereri vor prevala. Ordonatorul acceptă în mod expres limitarea răspunderii Băncii pentru (i) autenticitatea documentelor, (ii) transmiterea şi 
traducerea documentelor şi (iii) restricţiile impuse de sancţiuni comerciale, economice, financiare sau restricţii legislative conform celor precizate mai sus. 
Prin semnarea prezentei cereri şi constituitea depozitului colateral, Ordonatorul constituie în mod valabil o ipotecă de rang întâi asupra depozitului 
colateral, în condiţiile prevăzute la Capitolul 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) din CGC. 
Banca îşi rezervă dreptul de a nu efectua plata acreditivului,  precum şi de a nu implementa nicio instrucţiune legată de acreditiv, în situaţia în care 
efectuarea plăţii şi/sau implementarea instrucţiunii respective ar putea conduce la încălcarea de către Bancă a oricărei sancţiuni comerciale, economice 
sau financiare care decurg din orice legi, reglementări, embargouri sau măsuri restrictive impuse, legiferate sau puse în aplicare de Consiliul de Securitate 
al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, România sau orice guverne sau instituţii sau agenţii oficiale ale acestora. 
Ordonatorul declară că a primit informaţiile necesare pentru identificarea schemei de garantare a depozitelor la care participă Banca Comercială 
Română, prezentate în Formularul pentru informaţiile oferite deponenţilor, precum şi categoriile de depozite excluse de la protecţia schemei de 
garantare a depozitelor, prezentate in Lista depozitelor excluse de la garantare. 
Pentru transmiterea corespondenţei pe e-mail vă rugăm să utilizaţi adresa noastră: DTB.TradeFinance.DocumentaryBusiness@bcr.ro 
Corespondenţa şi documentele transmise prin utilizarea adreselor de e-mail ale Băncii şi Ordonatorului,  menţionate în prezenta cerere vor avea 
valoare probatorie de original, conform prevederilor Capitolului 14 (Prevederi speciale – acreditive documentare) din CGC. 
Prin semnarea acestei cereri, Ordonatorul declară că a luat la cunoştinţă şi a acceptat toţi termenii şi condiţiile stabiliţi/stabilite în cadrul prezentei 
cereri. 
 

Informaţiile completate pe acest formular sunt reale şi 
complete. 
Semnături autorizate Ordonator 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Data _ _/_ _/_ _ _ _ 

Se completează de către Bancă 
Plata din nr. cont/credit/Cod IBAN: 
|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_ |_ |_|  
Valoare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Semnături autorizate:                                                       Data _ _/_ _/_ _ _ _ 
 

 
 
 

                                                      
1 În cazul deschiderii depozitului se va menţiona data rezultată din următorul calcul: data valabilităţii acreditivului +15 zile calendaristice  
   /scadentă. În cazul majorării depozitului, se va menţiona data valabilităţii depozitului aşa cum a fost stabilită la momentul constituirii.  

Carmen Chirițescu

Specialist Documentary Business
CarmenMaria.Chiritescu@bcr.ro
Tel: 0373.516.273

Silvia Corina Chivu

Coordinator
silviacorina.chivu@bcr.ro
Tel: 0373516277

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru dumneavoastră.

☐ vor fi ridicate de către reprezentantul nostru de la sediul BCR Centrala: Calea Victoriei nr.15, sector 3 Bucureşti, România ☐vor 
fi expediate la sediul nostru prin curier CARGUS / alt curier selectat de bancă, la adresa noastră:   
…………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
în atenţia: ………………………………………………………………………………………………… 
Bifaţi                                                                                                                                                                             



www.bcr.ro 

InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pånă 
duminică, între 8.00 şi 22.00): 0800.801.BCR 
(0800.801.227), apelabil gratuit din orice reţea 
naţională.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3

Bucureşti – 030023


