CENTRE D’ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

REUNIÓ DE TREBALL:
(Càpsula de Formació)
COMPRENDRE EL CRÈDIT DOCUMENTARI PER
GARANTIR EL COBRAMENT DE LES NOSTRES
EXPORTACIONS
Dimarts, 20 de febrer de 2018.

9:00h (durada 4 hores)

PONENTS:
Isabel Rodríguez. Professional amb més de 20 anys d’experiència en el sector
financer i en consultoria de comerç internacional. Col·laboradora del CEAM.

OBJECTIU:
Conèixer las claus per la millor utilització del crèdit documentari segons diferents
criteris:
o

L’incoterms triat.

o

La modalitat de transport, el règim de càrrega; grupal o complet.

o

La tipologia de l'operació (intracomunitària o extracomunitària).

o

El risc país.

PROGRAMA:
1. Definició de crèdit documentari i la seva utilitat.
2. Parts intervinents.
3. Regulació internacional – UCP600.
4. Classificació i modalitats dels crèdits.
5. Operativa del crèdit documentari.
6. Sol·licitud del crèdit documentari per l'importador.

7. Efectes i abast de la confirmació
8. Els documents en els crèdits documentaris.
9. Les dates en els crèdits (terminis).
10. El cobrament puntual de les operacions.
11. El Concepte de discrepàncies i reserves.
12. Conseqüències de la presentació amb reserves.
13. Forma d'evitar errors, reserves i discrepàncies.
14. Comprovacions de la documentació.
15. Els costos dels crèdits (comissions).
16. Avantatges i inconvenients dels crèdits documentaris.

L'assistència és gratuïta per als socis de CEAM. Les empreses no associades
hauran d'aportar 60 € en concepte de quota d'inscripció

Els recordem que des de la publicació del Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, per
el que es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula el
Sistema de Formació Professional per al Treball en l’àmbit laboral, les empreses
poden bonificar-se accions formatives amb una durada mínima de dues hores.
Sol·liciti informació del nostre Servei de Gestió de les Bonificacions en la Formació.

Per a formalitzar la vostra participació, cal complimentar el fitxer “Formulari
inscripció”. Per a més informació en relació a aquesta jornada, podeu consultar
directament amb el CEAM, al número de telèfon 93.318.80.58 o al correu electrònic
ahernando@ceam-metal.es.
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