Професіоналізм для практиків

Программа семінару:

Практика роботи з зовнішньоекономічними контрактами та
документарними формами розрахунку
Дата: 23 червня 2017 р.
9.30-10.00

Реєстрація учасників
Специфіка укладання зовнішньоекономічного контракту

Спікер – Артюхова Марина, керівник юридичного відділу агропромислового холдингу з
великим практичним досвідом у зовнішній торгівлі, адвокат.

10.00 - 11.30

Incoterms 2010 у міжнародних договорах:
- Категорії та групи торговельних термінів
- Правила для будь-якого виду транспорту
- Правила для морського та внутрішнього водного транспорту
- Обов'язково врахувати
На які важливі питання не відповість Incoterms:
- Право власності на товар
- Право промислової та інтелектуальної власності на товар
- Якість та відповідність товару

11.30 - 11.45

Питання та відповіді

11.45 – 12.00

Перерва
Реалії міжнародного арбітражу: арбітраж чи судовий процес

12.00 – 12.40

Поради щодо мінімізації ризиків арбітражної процедури
Що важливо знати при укладанні міжнародних договорів купівліпродажу

12.40 – 13.30

Нові можливості при укладанні міжнародних договорів купівлі-продажу

13.30 – 13.45

Питання та відповіді

13.45 – 14.30

Перерва

Професіоналізм для практиків
Робота з документарними формами оплати
Спікер – Крупицька Юлія, головний експерт з документарних операцій
та торгового фiнансування міжнародного банку

14.30 – 15.20

Акредитиви:
- Поняття, види та схема роботи
- Сторони - учасницi в розрахунках за акредитивом
- Основнi правила стосовно пiдготовки та подання документiв за акредитивом
- Способи виконання акредитива, дiюче законодавство

15.20 – 15.30

Питання та відповіді
Пост-iмпортне та пост-експортне фiнансування:
- Схема роботи та особливостi
- Роль акредитива у фiнансуваннi

15.30 – 16.10
16.10 – 16.20

16.20 – 16.50
16.50 – 17.00

Інкасо:
- Особливості роботи за інкасо, його види
- Порядок подання документiв до сплати
- Ризики при роботі з інкасо
- Дiюче законодавство та iн.
Питання та відповіді
Банківські гарантії:
- Поняття та види
- Умови настання гарантiйного випадку
- Основні правила щодо оформлення письмової вимоги
- Дiюче законодавство та iн.
Питання та відповіді

Для участі необхідно заповнити форму за посиланням https://goo.gl/Nt4tk8
Вартість участі: 1200,00 гривень (вкл. ПДВ)

Для членів Київської ТПП – знижка 15%
Координатор проведення заходу:
Центр підтримки експорт Київської ТПП, контактна особа Катерина Корень тел./факс:
+38 044 482-04-35, expo@kiev-chamber.org.ua
Місце проведення: Київська торгово-промислова палата, Білий бізнес-зал
Адреса: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, 2 поверх.

