Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

Carta de
Crédito
Documentário
Nas relações comerciais e financeiras entre exportadores, importadores e rede
bancária, a carta de crédito documentário é uma forma de pagamento
amplamente utilizada em razão das garantias bancárias irrevogáveis.
Dominar este tema é de absoluta importância para seguradoras, tradings, assessorias,
consultorias e profissionais que trabalham com comércio exterior...
Este curso, ministrado pelo professor Romulo Del Carpio,
profissional experiente, docente e autor de várias obras
publicadas por instituições renomadas como Aduaneiras e FGV,
fornecerá o conhecimento técnico da UCP 600 necessário à
análise e negociação da carta de crédito documentário, além de
aprender a realizar as atividades de cobrança e reembolso junto
aos bancos no exterior.

Agenda 2020
Dia 29 de agosto (sábado)

Dia 25 de setembro (sexta-feira)

Horário: 9h. as 18h.
Investimento: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
Condições de pagamento: a vista via boleto bancário ou cartão de crédito.

Lançamento
Ao final do Curso o professor Romulo
lançará o livro Carta de Crédito e UCP 600
Comentada – 2ª Edição, 2020, publicada
pela Editora Aduaneiras.
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Condições de pagamento internacional na Fatura Pro-forma;
Pagamento antecipado e garantia bancária Refundment Bond;
Cobranças documentárias e garantia bancária Performance Bond;
Abertura de uma carta de crédito no Brasil e no exterior;
Partes intervenientes – obrigações e responsabilidades: Applicant, Issuing Bank, Advising Bank,
Confirming Bank, Negotiating Bank e Beneficiary;
Cláusulas especiais: red clause, green clause, clean e unclean, about on;
Cláusulas especiais – enfoque logístico: Shipment date, about date, parcel and partial shipment e outros;
Vantagens para o exportador nas cláusulas Irrevocable and Unrestricted;
Carta de crédito e contratos comerciais;
Carta de crédito e mercadorias embarcadas pelo exportador;
Carta de crédito e prazo para embarcar as mercadorias;
Carta de crédito e prazo para entrega dos documentos ao banco;
Carta de crédito vinculada ao CCR na América Latina;
Carta de crédito standby: Partes: obrigações e responsabilidades; Operacionalização; Aplicação da
ISP 98, UCP 600 ou URDG 758;
Documentos internacionais exigidos em carta de crédito;
Reservas, discrepâncias, riscos e garantias bancárias internacionais;
Cessão de resultados (assignment of proceeds);
Exportação de commodities com carta de crédito;
Leitura e análise de cartas de crédito de exportação e importação;
Análise dos 39 artigos da UCP 600 da Câmara de Comércio Internacional;
Reembolso ao amparo da UCP 600 e/ou da URR 725;
Comentários sobre as legislações URC 522 e ISBP 745 da Câmara de Comércio Internacional.

Atenção
Este curso será realizado com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-line.
Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE:
1. Ter acesso à internet durante todo o período de realização do treinamento;
2. Disponibilizar de microfone para falar e câmera para transmitir sua imagem;
3. Acessar o endereço https://www.webex.com/downloads.html/
4. Baixa e instalar o aplicativo webexapp.msi
5. O link de acesso à Sala de Aula será enviado pela Funcex por E-mail e WhatsApp com 12 horas de
antecedência ao início do curso.
6. No início do treinamento, acessar este link.
Incluso:
Material didático em PDF e Certificado de Conclusão Digital.
Inscrições:

Diretamente: https://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp

Antes de efetuar sua inscrição você deve estar ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais disponibilizado no link abaixo. Este contrato será automaticamente
validado quando você efetuar o pagamento da inscrição realizada no site.
Contrato: http://www.funcex.org.br/downloadexterno/cursos/Funcex-TONContrato_TransmissaoOnLine.pdf

