
Exportació al Japó 
El 20 d’abril de 2016 l’empresa Bonfruit resident a Lleida ven a l’empresa japonesa 
Vegajapan, 10.000 kg. de poma Golden per un valor de 9.500 USD amb 
INCOTERM CIF. L’operació s’acorda finançar-la amb un crèdit documentari que 
Vegajapan sol·licita al Bank of Tokio. El corresponsal a Lleida del banc japonès és 
Bankinter que serà l’encarregat de comunicar a Bonfruit l’obertura d’un crèdit al seu 
favor, cosa que fa el 26 del mateix mes d’abril. Per qüestions operatives, durant la 
negociació,  Bonfruit va demanar a Vegajapan afegir al crèdit el Banc de Sabadell 
com a banc confirmador i que a més també fos el banc pagador. 
 
Un cop Bonfruit s’assabenta de l’obertura del crèdit procedeix a enviar la mercaderia 
cap al Japó  (28 d’abril) i els documents pactats a la seva oficina del Banc de 
Sabadell de Lleida (5 de maig). La mercaderia arriba al Japó el 3 de juny quedant en 
port franc en espera que Vegajapan la pugui retirar un cop fets trots els tràmits 
duaners. 
 
Per la seva part el Banc de Sabadell valida tots els documents presentats per 
Bonfruit i procedeix a abonar l’import del crèdit documentari al seu client. Al mateix 
temps envia la documentació validada al banc of Tokio  (arriba el 10 de maig) per a 
que la faci arribar a Vegajapan i aquest la pugui anar a recollir al port franc.  
 

1. Representa gràficament la seqüència que seguiria un crèdit documentari. 
2. A la recepció de la mercaderia Vegajapan observa que les pomes que li han 

enviat no són Golden sinó Granny Smith i reclama al seu banc per haver 
validat els documents si les pomes enviades no eren les pactades. A més, 
diu, es pot veure immediatament perquè unes són grogues i les altres verdes. 
El Bank of Tokio argumenta que a la factura hi figuren pomes Golden i que en 
cap moment dins les condicions del CD es parla de cap certificació del 
producte, ni a l’origen ni al destí. Té dret Vegajapan a que el seu banc li 
retorni l’import pagat del CD per negligència en la validació dels documents? 

3. Quina funció ha assumit en aquest cas Bankinter. Quines són les seves 
responsabilitats. 

4. Qui assumiria, per defecte, les despeses del Banc de Sabadell i de 
Bankinter. 

5. Qui garanteix a Bonfruit el cobrament del CD. 


