Pozvánka na seminář Mezinárodní a tuzemské bankovní záruky v praxi, záruky podle
URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání, novinky, problematické situace
•
•

Datum konání: 3. 6. 2019, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a na zpracování záruk v praxi. Určeno pro
pokročilejší uživatele záruk.
Workshop se zaměří na vybrané oblasti u bankovních záruk z pohledu tuzemské a mezinárodní praxe s
důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s novinkami v oboru a vybranými
problematickými situacemi v mezinárodní i tuzemské záruční praxi (např. účinnosti, podmínky a způsoby
uplatnění, ukončení platnosti záruk ad.).
V rámci workshopu bude velký prostor věnován řešení praktických situací, dotazům a diskusi s účastníky.
Určeno pro:
-

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.
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:
Ing. Jiří Schveinert - vedoucí odd. Trade Finance – Bank Guarantees, Komerční banka, a.s.
Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
Program:
Novinky z ICC – poslední zasedání Bankovní komise ohledně záruk
• projekt kodifikace mezinárodní standardní praxe záruk na požádání
• další novinky v souvislosti s používáním URDG 758 v praxi
• diskuse
Nové standardy pro záruky – zprávy SWIFTu od 11/2020
• budoucí zpráva MT 760 – dopady do praxe, diskuse
• ostatní nové zprávy pro záruky – dopady do praxe, diskuse
Digitalizace záruk, tuzemské záruky, problematické situace v praxi
• digitalizace bankovních záruk, záruky vystavované elektronickou formou
• záruky v souvislosti s veřejnými zakázkami
• problematické situace v praxi: účinnosti, ukončování, uplatňování atd.
• diskuse
Cena: 2.900,- (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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