Pozvánka na seminář Využití bankovních záruk jako formy
zajištění závazků v praxi, zajímavá soudní rozhodnutí ve věci záruk



Datum konání: 10. 12. 2018, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi. Určeno pro
pokročilejší uživatele záruk.
Seminář poskytuje pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu praxe s důrazem na získání
praktických znalostí. Posluchači se seznámí s praktickými problematickými situacemi ve využívání záruk,
a to především z pohledu jejich poskytovatele (příkazce záruky). Velkým problémem, kterým čelí příkazci
záruk v praxi, je riziko zneužití záruky ze strany jejího příjemce, tj. uplatnění záruky, kdy by tak podle
podkladové smlouvy činit neměl. Seminář se zaměřuje na záruky z různých pohledů a cílem je předat
nabyté zkušenosti a doporučení, jak rizika spojená s používáním záruk použitelných na požádání
snižovat.
Přednášející poskytne mnoho příkladů a vzorů. Velký prostor bude věnován dotazům a diskusi.
Určeno pro:
Tento seminář je určen pro podniky - zaměstnance firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj.
vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty,
spolupracující s bankami apod.
Tento seminář je určen také pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní
služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade
finance, např. začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním
poradcům a dalším zájemcům.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.
Přednášející:
Mgr. Iva Jermanová - advokátka
Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
Program:
 Bankovní záruka jako forma zajištění závazků dodavatelů
 Záruky a jejich využití v praxi
 Docdex rozhodnutí týkající se záruk podřízených URDG 758
Cena: 3.200,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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