Pozvánka na seminář Dokumenty v zahraničním obchodě,
zejména z pohledu jejich využití v platebním styku
• Datum konání: 16. 5. 2022, 9:00 - 16:00 hod.
• Místo konání: Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Praha 1
Komplexní workshop zaměřený na problematiku dokumentů v zahraničním obchodě.
Seminář se zaměří na problematiku nejčastějších dokumentů používaných v zahraničním obchodě, zejména z
pohledu jejich role v platebním styku.

Vhodné pro:
Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na financování zahraničního obchodu - pracovníky z
oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále 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.
Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících
produkty trade finance, např. dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a
financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. Jeho cílem je porozumět
náležitostem nejčastěji používaných dokumentů v zahraničním obchodě, a tak se vyvarovat častým chybám
vycházejícím z nevhodných (či chybějících) podmínek kupní smlouvy, resp. dokumentárních akreditivů.

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:
Rozdělení dokumentů podle jejich role
•
•

hlavní dokumenty z pohledu kupní smlouvy, dalších smluvních vztahů
dokumenty z pohledu zahraničního platebního styku, tj. především jejich využití v dokumentárních
inkasech a akreditivech

Finanční dokumenty
•
•

hlavní náležitosti směnky vlastní a cizí
časté směnečné úkony

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.

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: 257 217 744, E-mail: icc@icc-cr.cz, www.icc-cr.cz
IČ: 69781389, DIČ: CZ69781389

•
•

dokumentární inkaso: dokumenty proti placení a proti akceptaci směnky
role směnky v dokumentárních akreditivech

Obchodní dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
•
•
•
•

obchodní a další typy faktur
balicí listy, certifikáty o původu
inspekční dokumenty, další typy dokumentů (fytosanitární, zdravotní, atd.)
náležitosti obchodních dokumentů, časté problémy

Dopravní a pojistné dokumenty a jejich náležitosti z pohledu platebního styku
•
•
•
•
•
•

námořní dopravní dokumenty: námořní konosament a nákladní list
multimodální dopravní dokumenty
letecký nákladní list
silniční, železniční dopravní dokumenty
pojistné dokumenty: pojistka a certifikát
náležitosti dopravních a pojistných dokumentů, časté problémy

Cena:
5.500,- Kč (vč. 21% DPH) - poskytujeme členské slevy nebo slevy pro více kolegů z jedné společnosti
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz
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