
 

 

 اعتبار اسنادی چیست؟
اعتبار اسنادی تعهد یک بانک برای پرداخت مبلغ معین به فروشنده کاال است با شرط اینکه فروشنده 

 .اسناد مربوط به حمل کاالی خریداری شده را که مورد تایید قرار گرفته در مهلت مقرر تحویل دهد

 : اعتبار اسنادی به شکل دیگری نیز تعریف شده است که به صورت زیر می باشد

اعتبار اسنادی عبارت است از هر نوع قراردادی که به موجب ان بانکی )باز کننده اعتبار(بنا به 
درخواست و طبق دستور یک مشتری )وارد کننده کاال(مامور است که در مقابل اسنادی معین وجهی 

 .او پرداخت نماید   حواله کرد  را به شخص ثالث )ذینفع( و یا به

 : انواع اعتبار اسنادی

 اعتبار اسنادی قایل برگشت .1

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت .2

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید نشده .3

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگست تایید شده .4

 اعتبار اسنادی قابل برگشت؟-1

ند)معموال به دستوری مشتری خود اعتبار اسنادی قابل برگشت اعتباری است که بانک بازکننده می توا
یعنی خریدار(بدون اطالع قبلی صادر کننده یعنی ذینفع اعتبار را در هر زمان فسخ کند ولی ازآنجا که 

 .اعتبار قابل برگشت تضمین زیادی به صادر کننده نمی دهد به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ؟-2

غیر قابل برگشت،اعتباری است که نمی توان ان را بدون رضایت ذینفع اعتبار و بانک خای   اعتبار اسنادی
ذیربط اصالح یا فسخ کرد بنابراین تعهد قطعی برای بانک بازکننده در زمینه پرداخت به وجود می آورد 

الغ می ،گشایش اعتبار غیر قابل برگشت معموال از طریق یک بانک کارگزار در کشور ذینفع به وی اب
 . شود

 



 

 

 اعتبار اسنادی فیر قابل برگشت تایید نشده ؟-3

نوع اعتبار اسنادی ،بانک کارگزار صرفًا گشایش اعتبار را به ذینفع ابالغ می کند .این بانک هیچ   در این
گونه مسئولیتی نمی پذیرد و تنها از جانب بانک باز کننده عمل می کند .بنابراین بانک کارگزار الزامی به 

ل اسناد ارائه شده توسط ذینفع را ندارد و ذینفع نیز تنها باید به بانک خارجی باز کننده اعتبار متکی قبو 
باشد .ایر امر بدان معنا است که اعتبار غیر قابل برگشت تاییده نشده تنها وقتی مناسب است که خطر 

 . های سیاسی و تجاریاندک است

 ه ؟اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تاییده شد-4

در اعتبار غیر قابل برگشت تایید شده بانک کارگزار خود متعهد به چرداخت است بنابراین تعهد مزبور 
قول حداگانه ای است که این بانک در مورد پرداخت به ذینفع اعتبار می دهد.معموال بانک طرف صادر 

نیاز را به بانکی واقع در کشور کننده اعتبار را تایید می کند.از این رو صادر کننده می تواند اسناد مورد 
خودش تحویل دهد و این بانک موظف است اسناد را قبول کند مشروط به اینکه با شرایط پیش بینی 

باشند بدین وسیله هیچ گونه خطر سیاسی و   شده در اعتبار انطباق داشته و در مهلت مقرر ارائه شده
ورت بروز اختالف ، دادگاه کشوری که بانک اقتصادی متوجه صادر کننده نخواهد بود.به عالوه در ص

تایید کننده در آنواقع شده است ،صالحیت استماع دعوی را دارد و قوانین کشور صادر کننده ناظر بر 
 آن خواهد بود

 


