Seminar

Osnove poslovanja s akreditivima
- od sigurne realizacije posla do financiranja
Uvod

ORGANIZATORI:
ICC Hrvatska i HGK u suradnji
sa Zagrebačka banka d. d.

Akreditiv je najčešće korišten instrument plaćanja i osiguranja
plaćanja u međunarodnom poslovanju koji poslovnim partnerima
pruža visok stupanj sigurnosti realizacije ugovorenog posla.
Ugovaranje akreditiva kao instrumenta plaćanja pruža dodatne
mogućnosti pregovora u vezi s uvjetima, rokova plaćanja,
dokumenata i cijene te mogućnosti financiranja putem otkupa
akreditiva.
Uz vodstvo istaknutih bankarskih stručnjaka i korištenje primjera
iz prakse, ovaj interaktivni seminar omogućit će vam bolje
razumijevanje korištenja akreditiva i njegovih prednosti u
međunarodnom poslovanju, s ciljem umanjenja rizika, sigurne
naplate i financiranja.

RADNI JEZIK: hrvatski

Što ćete naučiti na ovom seminaru?

KONTAKT:
Ana Marguerite Tomulić



DATUM: 21. travnja 2016.
VRIJEME: 9.00 – 16.00
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2, Zagreb
Vijećnica, 1. kat



01 4561 553
atomulic@hgk.hr





osnove akreditivnog poslovanja
uloge prodavatelja (izvoznika) i kupca (uvoznika) i njihovih
banaka
kako i zašto planirati i ugovoriti plaćanje akreditivom
prednosti korištenja akreditiva i dodatne mogućnosti
umanjenja rizika i financiranja
primjere iz prakse

Kome je seminar namijenjen?
manjim i srednjim tvrtkama koje posluju ili šire postojeće
poslovanje na inozemna tržišta
 tvrtkama koje nisu upoznate s akreditivnim poslovanjem te
prednostima i mogućnostima korištenja akreditiva, a osobito
stručnjacima iz prodaje i nabave koji ugovaraju komercijalne
poslove i instrumente plaćanja i osiguranja
 stručnjacima iz odjela financija koji upravljaju potraživanjima
i novčanim tokom tvrtke


ON-LINE
PRIJAVA

ICC HRVATSKA - Rooseveltov trg 2,10000 Zagreb, tel.: 01/ 4561 553/651, fax: 01/ 4828 379, e-mail: icc@hgk.hr, http://www2.hgk.hr/icc

PREDAVAČI
Ivana Uzelac, CDCS – Certified Documentary Credit Specialist, specijalistica za dokumentarna plaćanja,
Zagrebačka banka d. d.
Tomo Jelić, CSDG – Certified Specialist in Demand Guarantees, specijalist za financiranje trgovine i izvoza,
Zagrebačka banka d. d.
Jana Novina Cukrov, direktorica Financiranja trgovine i izvoza, Zagrebačka banka d. d.
Specijalist za bankarsko pravo, Zagrebačka banka d. d. – čeka se potvrda imena

KOTIZACIJA I UVJETI PRIJAVE
Iznosi kotizacije
Za članice ICC-a Hrvatska: 570 kn
Za ostale sudionike: 760 kn
(na navedene cijene ne obračunava se PDV)

Posebni popusti
 popust za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste
pravne osobe: 10%
 popust na ICC – evu publikaciju:


Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne
akreditive – UCP600, (revizija 2007.), dvojezično
hrvatsko-englesko izdanje
Za članice ICC-a Hrvatska: 64 kn
Za ostale sudionike: 80 kn

Što uključuje kotizacija?


radni materijal, uključujući brošuru
Zagrebačke banke ˝Dokumentarno i
garantno poslovanje˝ i ˝Vodič ICC-a za izvoz i
uvoz, Globalni standardi za međunarodnu
trgovinu˝ (redovna cijena 400 kn)





on-line materijali (prezentacije) nakon
seminara
ručak i osvježenje u pauzama
certifikat o pohađanju seminara

Kako se prijaviti?
Prijaviti se možete ispunjavanjem on-line prijavnice, a po zaprimljenoj prijavi sudioniku će se
elektroničkim putem proslijediti predračun.
Potpisivanjem obrasca za prijavu prihvaćate Uvjete prijave i otkazivanja ICC-a Hrvatska.
Rok za prijavu sudionika: 15. travnja 2016.
Rok za plaćanje kotizacije: 20. travnja 2016.

Radujemo se vašem dolasku!
ICC HRVATSKA - Rooseveltov trg 2,10000 Zagreb, tel.: 01/ 4561 553/651, fax: 01/ 4828 379, e-mail: icc@hgk.hr, http://www2.hgk.hr/icc

