Pozvánka na seminář Nová revize Incoterms 2020 s důrazem na souvislosti s platebními podmínkami
•
•

Datum konání: 8. 6. 2020, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Seminář zaměřený na dodací doložky podle nové revize Incoterms 2020 s důrazem na souvislosti s platebními
podmínkami.
Seminář se zaměří na problematiku nové revize Incoterms 2020 – výkladu obchodních podmínek – pravidel ICC.
Dodací podmínky podle Incoterms se používají celosvětově pro určení přechodu rizika a nákladů mezi
prodávajícím a kupujícím, a stanovením dalších povinností těchto smluvních stran (např. kdo provede celní řízení
na straně vývozu a kdo na straně dovozu). Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost nová revize těchto pravidel.
Znalost správného výkladu je podmínkou pro úspěšný obchod!
Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro firemní specialisty, obchodníky, ale i pro zpracovatele obchodního případu z
hlediska zajištění přepravy, pojištění zásilek, celního řízení, placení daní apod. Vhodný je též pro pracovníky v
oblasti přepravy, pojištění, dále pak zejména pro pracovníky bank z oblasti trade finance, jako např. pracovníky
back office, též i pro klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně
využít. Seminář bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank v oboru trade finance,
např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, bankovní poradce, atd.
Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor
v oblasti Trade Finance
Program:
Úvod do problematiky revize Incoterms 2020
• Incoterms 2010 - shrnutí
• postavení Incoterms 2020
• co řeší a co neřeší pravidla ICC Incoterms?
• Incoterms 2020 a kupní smlouva, další smlouvy a vztahy v zahraničním obchodě
• hlavní témata revize Incoterms – co bylo projednáváno?
Dodací podmínky v kupní smlouvě podle Incoterms 2020
• hlavní rozdělení Incoterms 2020 – podmínky odeslání a podmínky příjezdu
• dodací podmínky pro jakýkoliv druh přepravy a multimodální přepravu
• dodací podmínky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu
• kupní smlouva: dodací podmínky v. platební podmínky
• placení formou dokumentárního akreditivu v. dodací podmínky
• FCA – nová možnost použití námořního konosamentu
• Incoterms 2020 – další podmínky a změny s dopadem na dokumentární akreditivy
Cena: 4.900,- Kč (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy a 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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