FIATA FCR
Forwarders Certificate of Receipt - Speditőr Átvételi Elismervény

A FIATA az FCR-t a célból dolgozta ki, hogy a szállítmányozók azt a FIATA szervezetén belül
használják. A FIATA FCR okmány lehetővé teszi, hogy a szállítmányozó hivatalos
elismervényt biztosítson a feladó számára, amelyben felelősséget vállal az okmányban
megjelölt árukért.
A FIATA FCR azután adható át a feladónak miután a szállítmányozó az árut átvette.
A FIATA FCR kiállításával a szállítmányozó igazolja, hogy birtokában van az adott
küldeménynek azzal az utasítással, hogy azt a címzettnek eljuttassa. Ezen utasítás csak akkor
vonható vissza, ha az eredeti FIATA FCR okmányt bemutatják a kiállító szállítmányozónak és
ő abban a helyzetben van, hogy eleget tud tenni a visszavonásra vagy módosításra vonatkozó
utasításnak.
A FIATA FCR elsődleges alkalmazási területe, amikor az eladó ex works adja el az árut és a
FIATA FCR benyújtásával bizonyítja, hogy eleget tett abbéli kötelezettségének, hogy az árut
a szállítmányozónak átadja. A fenti esetben, akkreditív alkalmazása esetén, az eladó be tudja
mutatni a szállítmányozó által kiállított FIATA FCR-t, hogy így hozzájusson a számára nyitott
akkreditíven keresztül a vételárhoz. A FIATA FCR okmány vevőnek vagy megbízottjának
történő átadása után az eladó nem rendelkezhet többé a szállítmányozónak átadott áruról.
A FIATA FCR nem átruházható. Mivel a küldemény címzettnek történő kikézbesítése nem függ
ezen okmány átadásától, csak egy eredeti példányt állítanak ki. Amennyiben másolatokra van
szükség olyan példányokat kell kiállítani, amelyekre a "MÁSOLAT" felirat van rányomtatva.
A FIATA FCR kiállításakor a szállítmányozó tanúsítja, hogy:
1. ő vagy képviselője (kirendeltség, közvetítő szállítmányozó) átvette az okmányokban leírt
árut és az áru feletti rendelkezési jog egyedül őt illeti.
2. az áru szemrevételezéssel megállapíthatóan megfelelő állapotban van.
3. az okmányban szereplő adatok megfelelnek a kapott utasításoknak.
4. a fuvarokmányok (B/L, stb.) feltételei nem ellentétesek a kötelezettségekkel, amelyeket a
FIATA FCR okmányban vállalt.
A FIATA FCR a hátoldalán hordozza az Általános Szállítmányozási Feltételeket. Az okmányt
csak azok a társaságok használhatják, akik ezen feltételek alapján tevékenykednek, és teljes
jogú tagjai a Magyar Szállítmányozók Szövetségének.
Ajánlott, hogy a szállítmányozó a FIATA FCR követelményeinek megfelelő szállítmányozási
felelősségbiztosítással rendelkezzen.
A FIATA FCR a Doc. 10/107 (2001-10-31) FIATA előírásnak megfelelően nem állítható ki vas
és acélárukra.
A FIATA FCR okmányt az MSzSz tagjai megvásárolhatják a Szövetség titkárságán 1.000 Ftos áron. Az átvételhez szükséges nyilatkozat - amely magában foglalja a vonatkozó
szabályokat - és a meghatalmazás le is tölthető. A Szövetség a cégszerű aláírással és
pecséttel ellátott dokumentumokat fogadja el hitelesként.

