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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНА КРЕДИТНА СМЕТКА (МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ)
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1. Пълен набор от текущи сметки
2. Лична гаранция на подписани директори

Искрено Ваши

(Статут на упълномощен подписващ)

Име на компания (пълно търговско име)

Адрес

Адрес на седалище (ако е различен от посочения)

Дата на започване на търговия

Директори

ЗАБЕЛЕЖКА: ДА ПОЛУЧИТЕ КРЕДИТНО УСТРОЙСТВО ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ НОН ООД / PLC ИЗИСКАТ СЛЕДНОТО:

РЕФЕРЕНЦИИ.

Име & адрес на банкери

Сметка no Банков код

Име и адрес на двама значими търговски кредитора (моля без споразумения за лизинг, гориво или банка)

1.

2.

Ние разбираме, че ако това заявление бъде одобрено, на наше име ще бъде открита Кредитна сметка за плащането спедиционни и спомагателни услуги от наше име. Ние приемаме кредитните условия на Freight Link 
Solutions Ltd, според които падежа ще бъде 30 дни от датата на издаване на фактурата. Ние разбираме, че Freight Link Solutions Limited си запазва правото да отмени кредитната линия по всяко време, и в случай на 
невъзможност за плащане на според упоменатите условия в този параграф, ще направят ВСИЧКИ сметки незабавно изискуеми и дължими.

Ние разбираме, че всички фактури, които на са платени в договорения 7 или 14 дневен кредитен период, даваме право на Freightlink да таксува кредитната ни карта.

Упълномощаваме нашите банкери да ни предоставят референция на Freight Link Solutions Ltd. Копие на формуляра за съгласие, подписано в съответствие с нареждането, е прикачено. Разбираме, че Вие ще препратите 
това на банкерите ни при поискване на референция.

Целият бизнес се извършва в съответствие със Стандартните условия за търговия BIFA 2005, копие от които е налично след поискване.

Име с главни букви

Статус

Дата

Дата на регистрация

Регистрационен No. на компания

ДДС No.

Телефонен No.

Имейл адрес

Закупуване на ръководител на 
главната книга

Очакван размер на кредита по всяко време £

Факс No.
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