«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ,
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ»

Χώρος & Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Λευκωσία 13/11, 20/11, 27/11/2019 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)
Λεμεσός 14/11, 21/11, 28/11/2019 (ΕΒΕ Λεμεσού)

Σκοπός:
Οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων σε θέματα του διεθνούς εμπορίου, κυρίως σε θέματα κανονισμών, πρακτικών αλλά
και την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθιστά την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε
άτομα του τομέα.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Αναγνωρίζουν σημαντικές γνωματεύσεις της Τραπεζικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε
ερωτήματα που υποβλήθηκαν για τα θέματα Πιστώσεων, Εγγυητικών και Εγγράφων προς Είσπραξη
- Απαριθμούν αποφάσεις που έχουν εκδικασθεί σε επίπεδο Διεθνούς Επιμελητηρίου και την αποδοχή τους από τα
εμπλεκόμενα μέρη
- Εφαρμόζουν σημαντικές αποφάσεις σε θέματα αλλαγής κανονισμών και εφαρμογής στην Διεθνή Τραπεζική πρακτική
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το 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 των
Certified Documentary Credit Specialists (CDCS).
Εκπαιδευτής:
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξει η κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Λάκης Παντελίδης.
Δικαίωμα Συμμετοχής: €240 + €45.60 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €153
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ

 €132.60 (€87 + €45.60 ΦΠΑ)
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-2Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο
ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία , Τηλ. 22889840, Φαξ: 22668630, email: gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.
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.

Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
/ΓΒ

Τρόποι Πληρωμής
1.
Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2.
Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3.
Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Λευκωσία Τετάρτη 13/11/2019
Λεμεσός Πέμπτη 14/11/2019
Από

Μέχρι

(ώρες :
λεπτά)

Εκπαιδευτής

16.00

17.30

1.50

- Καλωσόρισμα (Welcome and Introduction)
- Η σημασία των αποφάσεων του ΔΕΕ και οι αποφάσεις των DOCDEX (Documentary
Instruments Dispute Resolution Expertise)
- Case Study 1: UCP 600 Τα έγγραφα επιστρέφονται αφού έχουν απορριφθεί, λόγω
διεθνών κανονισμών και εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά
κυρώσεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πόσο ορθή είναι αυτή η δήλωση; (The
documents have been rejected an returned to you by courier because of local and
international laws and regulations and internal policy for AML and foreign sanctions in
accordance with our L/C terms. How correct and valid is this statement?)
- Case Study 2: UCP 600 Η πίστωση αναφέρει- όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι
«υπογεγραμμένα χειρόγραφα». Ένα ανυπόγραφο φωτοαντίγραφο τιμολογίου πληροί
αυτά τα κριτήρια; (Official Opinion TA842rev3 – Unpublished UCP 600 Whether an
unsigned copy of an invoice fulfilled the requirements of a credit, with a condition
that «all documents to be manually signed»

17.30

17.45

0.25

Διάλειμμα

1.50

- Case Study 3: Official opinion R771/TA686rev – 200992011
Η πίστωση αναφέρει ότι το έγγραφο να εκδοθεί σε περισσότερο από μία γλώσσα
(Where a credit required a document to be issued in more than one language)
- Case Study 4: UCP 600-ISBP 745 Official Opinion R811/TA823rev-2012-2016
Η πίστωση ζητά όπως το φορτωτικό έγγραφο να επιδεικνύει το προπληρωμένο ποσό
των ναύλων και όλα τα έγγραφα να κάνουν αναφορά στον αριθμό της πίστωσης. Το
φορτωτικό έγγραφο δεν αναφέρει τίποτα από αυτά. Ο δικαιούχος οπισθογράφησε το
φορτωτικό έγγραφο, έγραψε το ποσό του ναύλου και τον αριθμό της πίστωσης.
(Credit requires bill of lading (or charter party bill of lading) to indicate the value of
freight prepaid and all documents are to mention the credit number; the face of the
charter party bill of lading neither mentions the amount of freight that has been
prepaid or the credit number; beneficiary has endorsed the bill of lading and as part
of its endorsement included, in handwriting, the amount of freight that has been paid
(currency and amount) and the credit number

17.45

19.15

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Λάκης
Παντελίδης

Λάκης
Παντελίδης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Λευκωσία Τετάρτη 20/11/2019
Λεμεσός Πέμπτη 21/11/2019
Ώρες
Διάρκεια
Εφαρμογής *
*
Από

(ώρες :
Μέχρι
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

Εκπαιδευτής

Λάκης
Παντελίδης

16.00

17.30

1.50

- Case Study 5: URDG 758
DOCDEX Decision No. 336
Η εκδότρια τράπεζα απέρριψε απαίτηση κάτω από ε/ε σε πρώτη ζήτηση κάτω από
τους κανόνες URDG 758 για τον λόγο ότι η απαίτηση δεν έχει παρουσιαστεί στα
χρονικά πλαίσια. (Whether it was correct for an issuing bank to refuse a claim under
a demand guarantee issued subject to URDG 758 on the basis that the demand was
not presented within the time for presentation as provided by the guarantee?)
- Case Study 6: URDG 758
Official Opinion R865 / TA761rev2 - 2012-2016
Αντεγγύησης που αναφέρει στο πεδίο του 40C ‘NONE’ και αναγράφει νομοθεσία και
ρήτρα δικαιοδοσίας κάτω από URDG 758. Ποία η έννοια της? (Effect of a counterguarantee that indicates “NONE” in field 40C of an MT760 and provides a governing
law and jurisdiction clause, whereas the guarantee is to be issued subject to URDG
758)

17.30

17.45

0.25

Διάλειμμα

1.50

- Case Study 7: URDG 758
Official Opinion R783 / TA745 - 2009-2011
ων
Τρείς περιπτώσεις που μπορεί να κατατάσσονται κάτω από τον ορισμό ‘των 3
χρόνων’ όπως περιγράφεται στους κανονισμούς URDG 758 στο άρθρο 25 (C) και κατά
πόσο θεωρούνται ως περιπτώσεις που δεν χρήζουν καμίας παρουσίασης εγγράφων.
(Whether three clauses listed fall within the "three-year rule" as described in URDG
758 sub-article 25 (c) and whether they represent non-documentary conditions and
should be disregarded)
- Case Study 8: UCP 600
Official Opinion R721 / TA674rev - 2009-2011
Συνεχίζουν να υφίστανται όλες οι προστασίες και δικαιώματα για όλα τα μέρη κάτω
από μια συναλλαγή όταν παραταθεί η ημερομηνία πληρωμής, ως και πριν μετά από
την αρχική αποδοχή της ημερομηνίας πληρωμής? Το ίδιο ισχύει και για περίπτωση
αποδοχής ή για περίπτωση deferred πίστωσης? (Do all of the rights and protections
of UCP 600 continue to prevail for all parties to a transaction once an extension to the
maturity date has occurred as they do with the original acceptance/deferred
payment? Is the answer different for an acceptance credit versus a deferred payment
credit?)

17.45

19.15

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Λάκης
Παντελίδης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Λευκωσία Τετάρτη 27/11/2019
Λεμεσός Πέμπτη 28/11/2019
Ώρες
Διάρκεια
Εφαρμογής *
*
Από

(ώρες :
Μέχρι
λεπτά)

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
- Case Study 9: URC 522
DOCDEX Decision No. 350
Αν ο εναγόμενος παραβίασε τις διατάξεις του URC 522 και αποκλείστηκε από το να
επικαλεστεί μη παραλαβή των εγγράφων?
Αν ο εναγόμενος ήταν υπεύθυνος για την καταβολή του ποσού με το να μην
επιστρέφει τα έγγραφα; (Whether the Respondent breached the provisions of URC
522 and was precluded from claiming non-receipt of documents? Whether the
Respondent was liable for payment by not returning the documents?)
- Case Study 10: URC 522
Official Opinion R861 / TA797rev - 2012-2016
Το ποσό των εγγράφων μειώνεται κατόπιν τροποποίησης από την αποστέλλουσα
τράπεζα, αλλά ολόκληρο το ποσό έχει εισπραχτεί και πληρωθεί από την εισπράκτορα
τράπεζα. Η αποστέλλουσα τράπεζα στην συνέχεια πιστώνει όλο το ποσό στον
λογαριασμό του δικαιούχου. Είναι ευθύνη της αποστέλλουσας τράπεζας να
επιστρέψει το επιπλέον ποσό? (Collection amount is reduced by a subsequent
amendment from the remitting bank, but the full amount is collected and paid by the
collecting bank; remitting bank subsequently credited the full amount to the account
of the principal; is the remitting bank responsible for refunding the excess amount?)

16.00

17.30

1.50

17.30

17.45

0.25

Διάλειμμα

1.50

- Case study 11: URC 522
Official Opinion R781 / TA711rev - 2009-2011
Ποια είναι η ευθύνη μιας εισπράκτορας τράπεζας κάτω από την νομοθεσία, σε
περίπτωση όπου έχει εκδώσει οδηγία παράδοσης χωρίς να έχει οδηγίες από τον
αγοραστή, να τιμήσει την αξία της συναλλαγής. (Whether a collecting bank, having
issued a delivery order without taking an instruction from the buyer to honour the
underlying collection instruction, could be liable under the applicable law)
- Case Study 12: UCP 600
Official Opinion R818 / TA799rev - 2012-2016
Η πίστωση προνοεί την παρουσίαση μιας ε/ε πληρωτέας στην χώρα Χ. Η ε/ε που
παρουσιάστηκε είναι με βάση των προνοιών της πίστωσης, αλλά δεν κάνει αναφορά
ότι είναι πληρωτέα στην χώρα Χ. Μπορεί αυτή η πρόνοια να θεωρηθεί ως ‘μη
αναγκαίας παρουσίασης εγγράφου’ (Credit requires the presentation of a guarantee
payable in Country X; the presented guarantee complies with the limited
requirements in the credit except it does not refer to it being payable in Country X;
can this requirement be deemed to be non-documentary?)
- Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Questions and Answers)

17.45

19.15

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

3,00
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Εκπαιδευτής

Λάκης
Παντελίδης

Λάκης
Παντελίδης

Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει
το ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

 Λευκωσία, 13/11, 20/11, 27/11/2019 (Μέγαρο ΚΕΒΕ)
 Λεμεσός, 14/11, 21/11, 28/11/2019 (ΕΒΕ Λεμεσού)
Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………..…...

…………………………………………………

2. ………………………………………………………………….

…………………………………………………

3. ……………………………………………………………….…

…………………………………………………

4. ……………………………………………………………….…

…………………………………………………

5. ……………………………………………………………….…

…………………………………………………

«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 ……………………………………………..
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