Pozvánka na webinář Záruky podle URDG 758 a ISDGP Mezinárodní
standardní praxe pro záruky vyplatitelné na požádání
•
•

Datum konání: 1. 11. 2021, 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: kdekoliv na Vašem pc nebo notebooku s kvalitním internetovým připojením

Praktický workshop zaměřený na problematiku bankovních záruk a jejich využití v praxi, též na nové SWIFTové
zprávy pro záruky a standby akreditivy.
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.
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.
Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
Ing. Jiří Schveinert - Komerční banka, a.s., vedoucí oddělení bankovních záruk
Program:
Záruky na požádání podle URDG 758 a ISDGP
•
•
•
•
•

záruky podle URDG a ISDGP: „Mezinárodní standardní praxe v oblasti záruk na požádání“
ustanovení ISDGP v relaci na URDG - problematika vystavování záruk, změn, avizování, snižování částky,
ukončení
diskuse
ustanovení ISDGP v relaci na URDG - problematika alternativního uplatnění, prezentací, uplatnění pro
výplatu,
automatické prodlužování

Záruky na požádání - příklady, zajímavé případy
•
•
•

problematické případy u záruk podle URDG 758 - příklady
jiné problematické situace u záruk - zajímavé soudní spory
diskuse

Změny u swiftových zpráv MT 760 a dalších zpráv určených pro záruky a standby akreditivy
•
•
•

podstata změn
změny u MT760
změny u dalších zpráv určených pro záruky a standby akreditivypříklady, diskuse

Cena: 4.900,- (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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