
REMBURS

Samhandel over landegrænserne er ensbetydende med en risiko for både køber og sælger. Hvis køber 
forudbetaler, ved han ikke, om han får de bestilte/betalte varer. Hvis sælger leverer på kredit, ved han 
ikke, om køber kan/vil betale.

Samhandel under remburs, Letter of Credit eller L/C, som er den engelske betegnelse / forkortelse, ned-
bringes både købers og sælgers risiko i forbindelse med samhandel

I daglig tale anvendes betegnelserne importremburs og eksportremburs; men der er ikke tale om to for-
skellige former for remburser, idet
  en importremburs er rembursen set fra købers side, og 
  en eksportremburs er den samme remburs set fra sælgers side 

UDSTEDELSE AF REMBURS

Det er køber som åbner (opretter) rembursen i sin bank.
Køber udfylder en rembursbegæring i overensstemmelse med de betingelser, som er aftalt med sælger.
Rembursbegæringen findes her. 

REMBURSENS BETINGELSER

For at sælger kan få sin betaling under rembursen, skal han først opfylde de betingelser, der er opstillet i 
rembursen. Betingelserne kan være:
  Krav om præsentation af specifikke dokumenter (Eksempelvis transportdokumenter, faktura m.m.)  
  Eller krav om præsentation af særlig dokumentation for varens oprindelse, produktion eller farve,  
  vægt osv. osv.
  Overholdelse af diverse tidsfrister – dato for seneste afskibning, rembursudløb m.m.

Rembursens betingelser skal nøje følge betingelserne i den kontrakt, der er indgået mellem køber og 
sælger, så det er muligt for sælger at lave præcis de dokumenter, der kræves i rembursen, for at han kan 
få sin betaling.

Eventuelt kan der være tale om, at køber skal sørge for, at visse betingelser i rembursen ændres for at 
sælger i det hele taget kan opfylde de stillede krav til dokumenterne.

https://www.skjernbank.dk/wps/wcm/connect/skjernbank/d30f05eb-9ca4-4a72-84ab-5d85ebf0fb5c/Rembursbeg%C3%A6ring.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lj9Eljn


REMBURSENS FORLØB

Den mest almindelige er, at sælger modtager sin betaling med det samme, når der præsenteres korrekte 
dokumenter i købers bank. Man taler her om en avista/sigt-remburs. Nedenstående skema illustrerer 
netop forløbet for en sigt-remburs:
(Forløbet ændres i øvrigt ikke væsentligt i de forskellige former for remburser, der findes)

1: Sælger (Eksportør) og Køber (Importør) indgår en handelsaftale

2: Køber anmoder sin bank om at udstede en remburs 

3: Købers bank sender rembursen via SWIFT til sælgers bank, som videresender rembursen til sælger.

4:  Varerne afsendes og Sælger indleverer de, i rembursen, påkrævede dokumenter i sin bank.

5: Sælgers bank sender dokumenterne til Købers bank

6: Såfremt de præsenterede dokumenter opfylder rembursens krav, betaler Købers bank Sælgers bank, 
 som efterfølgende betaler sælger.

7: Dokumenterne udleveres til køber efter afregning.

8: Køber afleverer fx Bill of Lading (Fragtkvittering sø-fragt) til rederiet, hvilket muliggør varernes  
 udlevering ved ankomst til havnen.
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REMBURS

REMBURSEN HAR SÅLEDES FLERE FUNKTIONER

GARANTI: 
Sælger er som udgangspunkt sikker på sin betaling, når rembursens betingelser er opfyldt. 
     
Købers sikkerhed består i, at han ikke kommer til at betale før alle rembursens betingelserne er op-
fyldt. På denne måde skulle muligheden for at få de korrekte varer være til stede, såfremt han har 
stillet de rette betingelser i dokumenterne.

Det er dog vigtigt at huske følgende:

Rembursen drejer sig kun om dokumenter – og dermed på ingen måde om den underliggende vares 
beskaffenhed. Hvis sælger laver korrekte dokumenter, og opfylder rembursens tidsfrister, så er købers 
bank forpligtet til at betale sælger.
Viser det sig senere, at varens beskaffenhed ikke opfylder købers krav, må køber og sælger efterfølgende 
udrede de tvister, som er opstået på grund af de forkerte varer.  (Denne risiko har køber dog i vid ud-
strækning afdækkes – bl.a. kan køber med fordel undersøge muligheden for at lade varerne inspicere 
forud for afskibning).
 
BETALING: 
Købers bank (og køber) betaler sælgers bank (og sælger).

Rembursreglerne er vedtaget af det Internationale Handelskammer – ICC, og de fleste lande og dermed 
banker har tiltrådt reglerne. Reglerne revideres til stadighed, og p.t. er det publikation nr. UCP 600 fra 
1. juli 2007, der pt. er gældende.


