REMBURS
- sikkerhed for betaling i internationale handler

Remburs benyttes ofte, når eksportøren og importøren ikke kender hinanden tilstrækkeligt til, at eksportøren vil sende varen uden at have sikkerhed for
betalingen.
Hvad er remburs?
• Remburs er en betalingsform der sikrer eksportøren betaling allerede umiddelbart efter varens
afsendelse.
•
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•

Remburs kan også bruges som et finansieringsmiddel og der kan indarbejdes kredit i rembursens
betalingsbetingelser. Eksportøren sikres betaling
ved kredittidens udløb.
Remburs er desuden en form for ”garanti”.
Banken garanterer betaling til eksportøren, når
rembursens betingelser er opfyldt.

Ved at udstede en remburs påtager en bank (udstedende bank) sig importørens forpligtelse til at
betale. Ved at opfylde rembursens betingelser får
eksportøren et krav på udstedende bank i stedet for
på importøren. Som regel formidles dokumenterne
og betalingen gennem eksportørens egen bank
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(adviserende bank). Betalingen udløses ved, at
eksportøren præsenterer dokumenterne i sin bank.
Begrebet remburs benyttes kun i de Skandinaviske
lande. De engelske betegnelser Documentary Credit
(D/C) eller Letter of Credit (L/C) er mest anvendt.
I visse lande er det et krav, at al betaling for importerede varer sker via remburs. Det kan skyldes,
at importbevillinger og adgang til udenlandsk valuta
styres gennem landets centralbank.
Hvilke fordele opnår eksportøren?
• Krav på importøren f lyttes til den rembursudstedende bank.
• Sikkerhed for betaling til aftalt tid.
• Betaling fra egen bank eller fra bank i eget land.
• Forbedring af likviditet umiddelbart i forbindelse
med varens afsendelse.
• Mulighed for gennem rembursen at stille sikkerhed over for en eller f lere underleverandører.
• I forbindelse med aftalt kredit under en remburs
er der mulighed for at du som eksportør kan få
afkøbt din fremtidige betaling fra importøren.
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Hvilke fordele opnår importøren?
• Mulighed for kredit.
• Mulighed for rabat på grund af sikkerhedsstillelse
og hurtig betaling.
• Stor sikkerhed for rettidig levering.
Gælder der internationale regler?
Det Internationale Handelskammer (ICC) i Paris
har udarbejdet ”Ensartede regler og sædvaner vedrørende remburser”. Disse regler definerer bankers
betalingsforpligtelser og er respekteret på tværs af
landegrænser.
Reglerne definerer også bankernes ansvar i forbindelse med behandling af dokumenter under remburser.
Det skal fremhæves, at bankerne alene beskæftiger
sig med dokumenter og ikke med den vare eller det
projekt dokumenterne vedrører. Ligeledes skal
bankerne kun tage hensyn til de betingelser, der er
anført i rembursen. Kontrakter og aftaler påfører
ikke bankerne nogen forpligtelser, uanset om der er
henvist til dem i rembursen.
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INTERNATIONALE GARANTIER
- et spørgsmål om erstatning

Hvordan etableres en remburs?
I praksis findes der f lere former for remburser.
Hvilken type der skal udstedes, og hvilket indhold
den skal have, bør nøje aftales parterne imellem.
Det er en god ide at tage banken med på råd, før der
indgås en bindende aftale.
Figuren nedenfor viser et typisk forløb, når en
remburs etableres.

1
Eksportør

Importør
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Når eksportøren modtager rembursen, bør det sikres, at betingelserne svarer til det aftalte, og at kravene i rembursen kan opfyldes.

2

4

Eksportørs bank

Importørs bank
3
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1. Kontrakten indgås mellem importør og eksportør,
og som betalingsform aftales remburs.
2. Importøren indleverer en rembursbegæring til
sin bank (den udstedende bank). Af begæringen
fremgår bl.a. rembursens beløb og de aftalte
betingelser.
3. Importørens bank udsteder rembursen og sender
den til eksportørens bank (adviserende bank).
4. Eksportørens bank undersøger, om rembursen
overholder formalia i henhold til de internationale
regler og adviserer rembursen til eksportøren.

Hvis betingelserne ikke svarer til eksportørens krav,
må han straks anmode importøren om at instruere
den udstedende bank om at foretage de nødvendige
ændringer af rembursen.
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Hvilke former for remburser findes der?
•

Den uigenkaldelige remburs
Rembursen kan hverken annulleres eller ændres,
medmindre alle parter er enige. Importørens bank
kan således ikke alene kræve en udstedt remburs
ændret, men er forpligtet til at betale mod de
dokumenter, der kræves under den oprindelige
remburs.

•

Den bekræftede remburs
Den adviserende bank kan bekræfte rembursen,
hvis rembursen indeholder en anmodning om
dette. Det betyder, at eksportørens bank påtager
sig en uigenkaldelig forpligtelse til at betale
mod at få præsenteret de forskriftsmæssige
dokumenter.
Med en bekræftet remburs er eksportøren uafhængig af eventuelle politiske og økonomiske
vanskeligheder i importørens hjemland og har
således – mod opfyldelse af rembursens vilkår –
fuld sikkerhed for betaling af de eksporterede
varer.
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Selvom rembursen ikke indeholder en opfordring
til bekræftelse, kan den adviserende bank i de
f leste tilfælde tilbyde eksportøren en risikoafdækning, der svarer til en bekræftelse.

Hvor finder betalingen sted?
En remburs vil altid angive, hvor den endelige betaling finder sted.
•

•

Den ubekræftede remburs
En ubekræftet remburs er en remburs, hvor den
udstedende bank alene garanterer for betaling.
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Eksportørens bank kontrollerer de krævede
dokumenter under sådanne remburser, men
banken har ingen betalingsforpligtelse før der er
modtaget betaling fra den rembursudstedende
bank.
Den bank, der udbetaler på vegne af en anden
bank (i et andet land), løber altid en risiko for, at
den ikke modtager dækning for sin udbetaling fra
den udstedende bank – eller at dækningen
kommer med større eller mindre forsinkelse.

•

Betalbar (negotiabel) hos eksportørens bank:
Importørens bank har givet eksportørens bank
bemyndigelse til at betale/¬negotiere mod at få
præsenteret dokumenter, der opfylder rembursens betingelser.
Betalbar (negotiabel) hos udstedende bank:
Ved denne type remburs skal importørens bank
godkende dokumenterne, før betalingen kan overføres til eksportøren.

Hvornår finder betalingen sted?
Ofte modtager eksportøren betaling fra banken
straks ved indlevering af dokumenter, der opfylder
rembursens betingelser. Dette kaldes ”avistabetaling”. Men rembursen er en f leksibel betalingsform,
der også giver mulighed for betaling på kredit.
Når rembursen indeholder en kreditperiode, taler
man om en remburs med ”udskudt betaling”. Her vil
banken mod præsentation af dokumenter forpligte
sig til at betale på det udskudte betalingstidspunkt.
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Hvordan forløber dokumentgangen?
Figuren nedenfor viser dokumentgangen.
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Importørs
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Eksportørs bank

Importørs bank
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1. Eksportøren sender varen til importøren på den
måde, det er forlangt i rembursen og fremskaffer
afskibningsdokumenter, f.eks. konnossement eller
luftfragtbrev.
2. Når varerne er sendt, indleverer eksportøren de
dokumenter, som er forlangt i rembursen, til
eksportørens bank, der gennemgår dem i forhold
til rembursens betingelser. Er kravene i rembursen opfyldt, modtager eksportøren normalt
sin betaling.
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3. Eksportørens bank sender dokumenterne til
importørens bank.
4. Importørens bank udleverer dokumenterne til
importøren mod betaling, hvorefter varen kan
udleveres.
5. Importørens bank betaler eksportørens bank.
Hvad med sikkerhed for underleverandør?
For at tilgodese en underleverandørs ønske om
sikkerhed for udbetaling, i takt med at der sker betaling under rembursen, kan eksportøren anmode
banken om at notere en uigenkaldelig udbetalingsordre i underleverandørens favør. En uigenkaldelig
udbetalingsordre sikrer en tredjepart, at der ikke
udbetales penge under rembursen til eksportøren,
før tredjeparten (underleverandøren) har modtaget
sit tilgodehavende i henhold til udbetalingsordren.
En uigenkaldelig udbetalingsordre sikrer imidlertid
ikke underleverandørens krav over for eksportørens
øvrige kreditorer ved en eventuel konkurs.
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Ønsker underleverandøren en sådan sikkerhed, må
han forlange, at eksportøren udsteder transport i
rembursbeløbet. En transport i rembursforløbet
sikrer transporthaveren (underleverandøren), at
han modtager sit tilgodehavende, før der udbetales
penge under rembursen til eksportøren. Ved en
eventuel konkurs er underleverandørens krav sikret
overfor øvrige kreditorer.

Kontakt os
Ønsker du rådgivning om remburs, er du meget
velkommen til at kontakte os.

En anden mulighed for at stille sikkerhed over for
en underleverandør er en transferabel remburs.
Ved at transferere den remburs, som eksportøren
har modtaget fra importørens bank, til en underleverandør, opnår underleverandøren den samme
sikkerhed for betaling, som eksportøren har.

Du finder kontaktoplysningerne på
www.danskebank.dk/tradefinance.

Vi har mange års erfaring i at behandle rembursforretninger. Og med vores globale net af korrespondentbanker kan vi ekspedere remburser med
næsten hvilket som helst land i verden.

Remburs i Business Online
Du kan let og effektivt håndtere dine remburser i
vores Business Online system. Se vores faktaark
”Trade Finance i Business Online”.
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