«ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICC»

Χώρος & Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Λευκωσία 13/11,20/11,27/11/2018 (Ξενοδοχείο Cleopatra)
Λεμεσός 14/11,21/11,05/12/2018 (ΕΒΕ Λεμεσού)
Λευκωσία 15/11,22/11,29/11/2018 (Ξενοδοχείο Cleopatra)

Στόχος:
Λόγω της παρατεταμένης παγκόσμιας χρηματοδοτικής και οικονομικής κρίσης στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι εμπορικές
επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο αλλά και το προσωπικό των τραπεζών που εργάζονται στα τμήματα εμπορικών
συναλλαγών, να είναι ενημερωμένοι αλλά και πλήρως καταρτισμένοι για ειδικά θέματα των ενέγγυων πιστώσεων που δημιουργούν αμφιβολίες
και ερωτήματα στα εμπλεκόμενα μέρη διεθνώς.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να:
 Τις πιο σημαντικές γνωματεύσεις της Τραπεζικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τα
θέματα Ενέγγυων Πιστώσεων
 Την σημασία των διαφόρων εμπορικών εγγράφων για την κάθε συναλλαγή τους
 Τον ξεχωριστό χειρισμό εγγράφων ακόμη και την διαφορετική ερμηνεία που δίδουν οι διάφορες χώρες
 Πώς οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί επηρεάζουν τον μετέπειτα τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών
 Τον σημαντικό ρόλο του Διεθνούς Επιμελητηρίου

Περιγραφή Υποψηφίων:
Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες, λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό των τμημάτων
εμπορικών συναλλαγών, σύναψης συμβάσεων πώλησης και μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς και σε λειτουργούς τραπεζών που εργάζονται στα
τμήματα εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων και των Certified Documentary Credit Specialists (CDCS).

Εκπαιδευτής:
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Λάκης Παντελίδης.

Δικαίωμα Συμμετοχής: €240 + €45,60 Φ.Π.Α. Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €153

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €132,60 (€87 + €45,60 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν για τα προγραμμάτα στη
Λευκωσία, στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail:
gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018. Για το πρόγραμμα στη Λεμεσό, στο ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου
Ρούσβελτ 170, Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Τηλ. 25877350, Φαξ. 25661655, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό
θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 22889840 ή με τον
γραμματέα του ΕΒΕ Λεμεσού, Τηλ. 25877350.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
/ΓΒ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICC –
Λευκωσία 13/11/2018
Λεμεσός 14/11/2018
Λευκωσία 15/11/2018
Ώρες
Εφαρμογής *
Από

Μέχρι

Διάρκει
α*

Ανάλυση περιεχομένου

(ώρες :
λεπτά)



- Καλωσόρισμα και Εισαγωγή
- Ανάλυση διαδικασιών του ICC Banking Commission σε σχέση με τα
θέματα που χρήζουν opinion handling
Case study 1: Πίστωση σε αναμονή, κάτω από τους κανόνες UCP600 κατά εντολή
του προμηθευτή προς όφελος του αγοραστή που εγγυάται την πιστή εκτέλεση
από πλευράς του προμηθευτή κάτω από την μεταξύ τους σύμβαση
Ερωτήσεις/ απαντήσεις

16.00

17.30

1,50

17.30

17.45

0,25

Διάλειμμα

1,50

Case study 2: Μπορεί μια βεβαιούσα τράπεζα να αρνηθεί να πληρώσει κάτω από
την υποχρέωση της όταν υπόκειται κάτω από οικονομικούς περιορισμούς; Η
πρόσθεση όρων που αφορούν τους οικονομικούς περιορισμούς, δίδει τέτοιο
δικαίωμα στην βεβαιούσα τράπεζα κάτω από τα άρθρα 15 (β)και 8;
Case study 3: Η συμπερίληψη στην πίστωση όρων, όπως «… με την παραλαβή
ορθών των εγγράφων στα γραφεία μας» διαφοροποιείται η σημασία του άρθρου
35 ή η δέσμευση κάλυψης κάτω από το άρθρο 7(γ);
Ερωτήσεις / απαντήσεις

17.45

19.15

Εκπαιδευτής

Λάκης
Παντελίδης

Λάκης
Παντελίδης

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICC –
Λευκωσία 20/11/2018
Λεμεσός 21/11/2018
Λευκωσία 22/11/2018
Ώρες
Εφαρμογής *
Από

Μέχρι

Διάρκεια
*

Ανάλυση περιεχομένου

(ώρες :
λεπτά)

16.00

17.30

1,50

- Ανάλυση σημαντικών Opinion του ICC Banking Commission σε σχέση με Ενέγγυες
Πιστώσεις ως πιο κάτω:
Case study 1: το φορτωτικό έγγραφο που αναφέρει «free out» είναι ορθό βάσει του
όρου «CPT Alexandria port χωρίς τα έξοδα εκφόρτωσης»; Καθυστέρηση στη
πληρωμή λόγω μη έκδοσης των οδηγιών κάλυψης; Η μη αποκοπή εξόδων από την
καλύπτρια τράπεζα ήταν ορθή;
Ερωτήσεις / απαντήσεις

17.30

17.45

0,25

Διάλειμμα

1,50

Case study 2: Η υπογραφή της ασφαλιστικής σύμβασης από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας χωρίς να κατονομάζει τον αντιπρόσωπο
είναι ορθή;
Case study 3: Ανάγκη ασφαλιστικού εγγράφου να οπισθογραφηθεί και να εκδοθεί
«to order» ή «στον κομιστή» σε σχέση με το μέρος που καλύπτει
Ερωτήσεις / απαντήσεις

17.45

19.15

Εκπαιδευτής

Λάκης
Παντελίδης

Λάκης
Παντελίδης

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICC –
Λευκωσία 27/11/2018
Λεμεσός 05/12/2018
Λευκωσία 29/11/2018
Ώρες
Εφαρμογής *
Από

Μέχρι

Διάρκεια
*

16.00

17.30

1,50

17.30

17.45

0,25

17.45

19.15

Ανάλυση περιεχομένου

(ώρες :
λεπτά)

1,50

- Ανάλυση σημαντικών Opinion του ICC Banking Commission σε σχέση με Ενέγγυες
Πιστώσεις ως πιο κάτω:
Case study 1: Λίστα συσκευασίας που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ gross/net
weight και το φορτωτικό έγγραφο που καταγράφει διαφορετικά αποτελέσματα. Η
βεβαίουσα τράπεζα απόρριψε τα έγγραφα

Εκπαιδευτής

Λάκης
Παντελίδης

Διάλειμμα
Case study 2: Μπορεί η λεπτομερής περιγραφή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο,
κάτω από την περιγραφή ως η πίστωση, να αλλάξει την κατηγορία ή την κατάταξη
των εμπορευμάτων;
Case study 3: Η πίστωση καθορίζει, παρουσίαση εγγράφων 10 μέρες μετά την
έκδοση της πίστωσης. Τα έγγραφα έχουν παρουσιαστεί αλλά διαφαίνεται ότι η
φόρτωση έγινε πριν 6 μήνες. Η εκδότρια τράπεζα απορρίπτει τα έγγραφα και
επικαλείται τον όρο ότι τα έγγραφα παρουσιάστηκαν πέραν των 21 ημερών μετά
την φόρτωση;
Ερωτήσεις / απαντήσεις
Συμπέρασμα

Λάκης
Παντελίδης

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το ΚΕΒΕ
με θέμα:
«ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICC»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:



Λευκωσία, 13/11,20/11,27/11/2018

(Ξενοδοχείο Cleopatra)



Λεμεσός, 14/11,21/11,05/12/2018

(ΕΒΕ Λεμεσού)



Λευκωσία, 15/11,22/11,29/11/2018

(Ξενοδοχείο Cleopatra)

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. …………………………………………………………………...………….…...

……………………….………………………………………

2. …………………………………………………………………………............

…………………………….…………………………………

3. ………………………………………………………………………………….…

………………………………….……………………………

4. ………………………………………………………………….…………………

…………………………………..……………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν όλα
τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη συγκεκριμένη εκδήλωση
στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των
δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής
σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών
Δεδομένων».

Ημερομηνία …………………………………………………….……………..… Υπογραφή …………………….………………………………………………

