Pozvánka na seminář Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro
dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti
•
•

Datum konání: 28. 1. 2019, 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Praktický úvodní workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz,
tak i pro dovoz, financování.
Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast přezkoumání
dokumentů podle UCP 600 a ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání
dokumentů podle UCP 600).
Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.
Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – 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 dokumentární akreditivy ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí,
prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší
praktická zkušenost a znalost problematiky 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
Ing. Radek Dobáš - vedoucí oddělení dokumentárních obchodů, Česká Spořitelna, a.s.
Program:
• Novinky z posledních zasedání Bankovní komise
• Dokumentární akreditiv v praxi – problematické případy
• Dokumentární akreditiv v praxi
• Přezkoumání dokumentů pod dokumentárními akreditivy
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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