Pozvánka na webinář Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě,
dokumentární platby, digitalizace těchto platebních instrumentů
• Datum konání: 31. 5. 2021, 9:00 - 16:00 hod.
• Místo konání: kdekoliv na Vašem pc nebo notebooku s kvalitním internetovým připojením
Workshop zaměřený na volbu správné platební podmínky, využití dokumentárních plateb v zahraničním
obchodě.
Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k
ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude
věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům.
Seminář se bude zabývat i problematikou digitalizace trade finance.
Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.
Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu
– klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně
využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům,
vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.
Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které
jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce,
specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.
Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance, člen
Task Force for Guarantees při bankovní komisi ICC
Program:
Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
•
•
•
•

hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
platba předem
platba po dodání - rizika a jejich zajištění (platební záruky, standby akreditivy, úvěrové pojštění)

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, směnka
•
•
•
•
•
•

dokumentární inkaso - jak funguje
výhody a nevýhody dokumentárního inkasa
hlavní chyby v praxi při využití inkas a jak se jim vyhnout
směnka v zahraničním obchodě, náležitosti, převod směnky, financování směnek
hlavní náležitosti směnečného práva z pohledu praxe
příklady, otázky a odpovědi

Dokumentární akreditiv - jak instrument funguje
•
•
•
•
•

hlavní prvky dokumentárních akreditivů
dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
problematika prezentací dokumentů, nesrovnalosti v prezentacích
příklady, otázky a odpovědi

Dokumentární akreditiv - financování
•
•
•
•
•

financování dovozce
financování vývozce
před-exportní financování za pomocí akreditivů
financování odložené splatnosti
příklady, otázky a odpovědi

Digitalizace v oblasti trade finance
•
•
•
•
•

pravidla ICC v oblasti elektronických prezentací a digitalizace
problematika eletronických prezentací, autentikace
hlavní Fintech společnosti působící v oblasti trade finance
problematika elektronických námořních konosamentů
různá řešení, diskuse

Cena: 4.900,- (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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