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Οι εμπορικές ενέγγυες πιστώσεις σας διασφαλίζουν την παραλαβή του εμπορεύματος
μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
συμφωνείτε με τον προμηθευτή σας στο εξωτερικό.

Οι Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών σε αναμονή αποτελούν εργαλείο εγγυοδοσίας που
καλύπτει τις μελλοντικές σας υποχρεώσεις, εξασφαλίζοντας τιμές μονάδας
εμπορεύματος τοις μετρητοίς και αξιόπιστο έλεγχο των εγγράφων της εισαγωγής σας.

Με τις Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών μπορείτε να διασφαλίσετε τους καλύτερους όρους
συναλλαγών για την επιχείρησή σας και την ασφαλή εκτέλεσή τους, απαλείφοντας τους
κινδύνους που προκύπτουν από τις συνθήκες της αγοράς και της ξένης τράπεζας.

Η επιλογή αυτή σας εξασφαλίζει τον προέλεγχο και το λεπτομερή έλεγχο των
φορτωτικών σας εγγράφων, διασφαλίζοντας την είσπραξη της απαίτησής σας.

Γενικά για τις Ενέγγυες Πιστώσεις (Ε/Π)

1

2 Για Εξαγωγείς

1 Για Εισαγωγείς



Για να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα έκδοσης Ενέγγυας Πίστωσης, πατάτε
Δημιουργία στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π
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3 Δημιουργία νέου αιτήματος
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Στην συμπληρώνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:Οθόνη 1

• Α/Α Εντολέα (1)

• Δικαιούχος (2)

• Κοινοποιούσα τράπεζα (3)

• Οδηγίες βεβαίωσης στην κοινοποιούσα τράπεζα (4)
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Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/ΠΔημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π
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Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/ΠΔημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π

Στην συμπληρώνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:Οθόνη 2

• Νόμισμα (1)

• Ποσό (2)

• Μετρητοίς (προεπιλεγμένο) / Προθεσμία* (3)

• Διαθέσιμο με (4)

• Ημερομηνία λήξης (5)
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2

3

4
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*Αν επιλέξετε

Προθεσμία

θα πρέπει να συμπληρώσετε

και άλλα πεδία όπως

«Υπολογισμός διάρκειας από»

κ.ά., ανάλογα με τους όρους

που διέπουν την Ε/Π

3
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Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/ΠΔημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π

Στην συμπληρώνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:Οθόνη 3

• Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms). Το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται στις
StandBy L/C.

• Αποστολή/Φόρτωση από (2)*

• Περιγραφή εμπορευμάτων (3)

• Έξοδα Τραπέζης (4)

Στη συνέχεια πατάτε .Αποθήκευση

1
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3
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3
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Η νέα συναλλαγή θα εμφανίζεται πλέον στην οθόνη της Λίστας συναλλαγών σε
κατάσταση . Επιλέγετε για να στείλετε τη συναλλαγή σαςΥπό Επεξεργασία Έγκριση

στην Τράπεζα.

Έγκριση αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π

4 Αποστολή αιτήματος στην Τράπεζα



Επιλέγοντας και συμπληρώνοντας μόνο τα πεδία (1),Α/Α ΕντολέαΠαρόμοια Συναλλαγή

Ποσό Ημ/νία Λήξης(2) και (3), μπορείτε να εισάγετε μια νέα συναλλαγή, αλλά και να

τροποποιήσετε όποια συναλλαγή επιθυμείτε από τις ήδη υπάρχουσες.

7

5 Καταχώρηση αιτήματος από παρόμοια συναλλαγή

Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π
από παρόμοιο
Δημιουργία αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π
από παρόμοιο

1
2 3
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Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα τροποποίησης μιας ήδη εκδοθείσας Ε/Π (δηλ. Ε/Π που
βρίσκεται σε κατάσταση ), επιλέγετε την Ε/Π από το κεντρικό μενού καιΕπεξεργάστηκε

πατάτε στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια τροποποιείτε όποιο στοιχείοΤροποποίηση

επιθυμείτε και πατάτε Έγκριση

6 Αίτημα τροποποίησης Ε/Π

Τροποποίηση αιτήματος έκδοσης εισαγωγικής Ε/Π



29

Σε περίπτωση διαφορών κατά την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων, έχετε την
δυνατότητα να τις αποδεχθείτε ή όχι. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή εμφανίζεται με ένδειξη
Πληρωμή με διαφορές Τροποποίησηστο κεντρικού μενού, όπου την επιλέγετε και πατάτε .

7 Αποδοχή / απόρριψη διαφορών παρουσίασης

φορτωτικών εγγράφων

Αποδοχή / απόρριψη Φορτωτικών Εγγράφων (Φ/Ε)
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Στη συνέχεια, εμφανίζεται η που περιέχει πληροφορίες για τη συναλλαγή σας.Οθόνη 1

7

Αποδοχή / απόρριψη Φ/ΕΑποδοχή / απόρριψη Φ/Ε
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Στην επιλέγετε αν θα αποδεχθείτε τις διαφορές ή όχι. Εδώ, μπορείτε επίσης ναΟθόνη 2

επιλέξετε το λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η χρέωση των εξόδων ή και να εισάγετε
πρόσθετες οδηγίες.

7

Αποδοχή / απόρριψη Φ/ΕΑποδοχή / απόρριψη Φ/Ε
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Στην επιλέγετε . Στη συνέχεια καιΛογ/σμούς χρέωσης ποσού εντολής αποθηκεύετεΟθόνη 3

εγκρίνετε τη συναλλαγή.

7

Αποδοχή / απόρριψη Φ/ΕΑποδοχή / απόρριψη Φ/Ε
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Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα εισαγωγικών Ε/Π. Κάνοντας προεπισκόπηση των
συναλλαγών σας, επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατάτε Αποθήκευση ως

πρότυπο, εισάγοντας ένα όνομα για το υπόδειγμα αυτό.

8 Δημιουργία προτύπων

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/Π
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Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για να δημιουργήσετε εύκολα μια
νέα συναλλαγή, επιλέγοντάς το από το κεντρικό μενού (κατάσταση ) και πατώνταςΠρότυπα

Παρόμοια συν/γή στο κάτω μέρος της οθόνης.

8

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/ΠΠρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/Π
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Επιλέγοντας το προϊόν από τη Λίστα συναλλαγών και την καρτέλαΕ/Π εισαγωγών

Φράσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προδιατυπωμένες φράσεις,

επιλέγοντας τον τύπο της φράσης από το π.χ. Περιγραφήdrop down menu,
Εμπορευμάτων, Απαιτούμενα Φ/Ε, κ.ο.κ.

9 Δημιουργία φράσεων

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/ΠΠρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/Π
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Τις φράσεις αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά τη δημιουργία των συναλλαγών
σας στα πεδία , καιΠεριγραφή Εμπορευμάτων Απαιτούμενα Φ/Ε, Επιπρόσθετοι όροι

Ειδικοί όροι πληρωμής για το Δικαιούχο.

9

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/ΠΠρόσθετες λειτουργίες εισαγωγικής Ε/Π



17

Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα προελέγχου των φορτωτικών εγγράφων που έχουν
σταλεί στην Τράπεζα από τον πελάτη σας στο εξωτερικό, επιλέγετε τη συγκεκριμένη Ε/Π
και πατάτε . στο κάτω μέρος της οθόνης.Προέλεγχος φορ

10 Δημιουργία αιτήματος προελέγχου φορτωτικών εγγράφων

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π
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Στην συμπληρώνετε τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία:Οθόνη 1

• Ποσό (1)
• (2)Αριθμός φορτωτικού εγγράφου
• (3)Αριθμός ταξιδίου
• (4)Όνομα πλοίου

Πατάτε . Στη συνέχεια, πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψετεΑποθήκευση

τα σκαναρισμένα φορτωτικά έγγραφα πριν πατήσετε .Έγκριση

10

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π

1

3

4

2
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Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος από την Τράπεζα εμφανίζεται ως μια
νέα συναλλαγή ή , ανάλογα. Στην περίπτωση εύρεσης διαφορών,Αποδοχής Διαφορών

μπορείτε να ανταποκριθείτε επί αυτού (δείτε πώς στο 12. Επικοινωνία για διαφορές σε

φορτωτικά έγγραφα παρακάτω).

10

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π



20

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε μια διαβιβαστική επιστολή που να
συνοδεύει τα έγγραφα της παρουσίασης των φορτωτικών σας εγγράφων,
επιλέγοντας την Ε/Π και πατώντας στο κάτω μέρος της οθόνης.Διαβιβαστικό

11 Δημιουργία διαβιβαστικής επιστολής

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π
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Σε περίπτωση που εντοπιστούν διαφορές στα φορτωτικά έγγραφα που έχουν σταλεί
στην Τράπεζα, η συναλλαγή εμφανίζεται ως στο κεντρικό μενού.Πληρωμή με διαφορές

Μπορείτε εδώ να τροποποιήσετε τη συναλλαγή σας, πατώντας στο κάτωΤροποποίηση

μέρος της οθόνης.

12 Επικοινωνία για διαφορές σε φορτωτικά έγγραφα

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π
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Στη συνέχεια, εμφανίζεται η με τις διάφορες πληροφορίες της συναλλαγής.Οθόνη 1

12

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π
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Στην , μπορείτε να επιλέξετε ή και να εισάγετεΛογαριασμό χρέωσης εξόδωνΟθόνη 2

Πρόσθετες οδηγίες αποθηκεύετε εγκρίνετε. Στη συνέχεια ή και την συναλλαγή για να τη

στείλετε στην Τράπεζα. Οι σχετικές πληροφορίες που εγκρίνατε, αποθηκεύονται ως
απεσταλμένο μήνυμα για τη συναλλαγή για λόγους ιστορικότητας.

12

Εξαγωγική Ε/ΠΕξαγωγική Ε/Π
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Για τα προϊόντα Αξιών Εισαγωγών - Εξαγωγών και Ενέγγυων Πιστώσεων Εισαγωγών -
Εξαγωγών, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην Τράπεζα αλλά και να λαμβάνετε μηνύματα
από αυτήν. Η πρόσβαση είναι εφικτή από την επιλογή στο οριζόντιο μενού.Προϊόντα

Επιλέγετε την καρτέλα και πατάτε .Μηνύματα Δημιουργία

13 Αποστολή / λήψη μηνυμάτων

Εισαγωγική και Εξαγωγική Ε/ΠΕισαγωγική και Εξαγωγική Ε/Π

24
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Στην οθόνη που εμφανίζεται πληκτρολογείτε το ς που επιθυμείτε ναΚείμενο Μηνύματο

στείλετε στην Τράπεζα και πατάτε και . Το μήνυμά σας θαΑποθήκευση Αποστολή

εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα , στη .Μηνύματα Λίστα Μηνυμάτων

13

Εισαγωγική και Εξαγωγική Ε/ΠΕισαγωγική και Εξαγωγική Ε/Π
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Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία εισόδου ή χρήσης της

i-bank Trade Finance,εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε

με το τηλεφωνικό μας κέντρο και ενημερώστε μας για το πρόβλημα.210 48 48 484

Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ταχύτερη επίλυσή του.

14 Υποστήριξη

Υποστήριξη


