
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής & Διαχείριση 

Πιστωτικού Κινδύνου»

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 15:00-18:30 &

Σάββατο  19 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00-13:30

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες, μέσω ΖΟΟΜ
Κόστος Συμμετοχής: 50€ / άτομο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Oι διακανονισμοί πληρωμής αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή των διεθνών

αγοραπωλησιών, καθώς αγοραστές και πωλητές διαπραγματεύονται τους όρους και

προϋποθέσεις της μεταξύ τους συνεργασίας έχοντας πολύ διαφορετικές επιδιώξεις ως

προς τον τρόπο πληρωμής των εμπορευματικών αξιών.

Στο Πρόγραμμα αυτό:

➢ αναλύουμε τους τρόπους και τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής των

εμπορευματικών αξιών προκειμένου να διακρίνετε ποια ταιριάζουν στις

επιδιώξεις και τις συνεργασίες σας - ποια είναι, πως λειτουργούν, πότε

πρέπει να τα επιλέξετε, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός

καθώς και το ρίσκο που ενέχουν

➢ εστιάζουμε στη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων

πληρωμής που εμπεριέχονται στις διεθνείς συναλλαγές, με έμφαση στον

εμπορικό (κίνδυνο)

Περιγραφή - Οφέλη

https://forms.gle/ksfWWMs5eEUcrmkV8


Εισηγητής: Γιώργος Ζερίτης
BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CGMCA – CJBS,

International Scale-up Specialist, Executive Coach, Master Trainer

• Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και Τρόποι Αντιμετώπισής τους

• Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Παραδοχές & Κριτήρια Επιλογής

• «Αξίες» με Έγγραφα - Documentary Collections (URC 522) 

• Είδη Εγγράφων, «Αξιών» & «Αποδοχής» 

• Τύποι Αξιογράφων και ο ρόλος των Τραπεζών 

• Ενέγγυος Πίστωση - Documentary Letter of Credit (LC) 

• Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανόνες που την διέπουν  

• Οφέλη & Δεσμεύσεις για τους Συναλλασσόμενους 

• Κύριοι Τύποι Πιστώσεων. Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά  

• Προβλέψεις των UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της 

Ημερομη-νίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) 

• Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο νέος τρόπος πληρωμής στο Διεθνές εμπόριο

• «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας 

• Ρόλοι και οι Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών 

• Πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση (LC). Οφέλη για τους Συμβαλλόμενους

• Open Account Sales - Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Ρευστότητας

Περιεχόμενα

«Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS ® 2020»

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής

& νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που

συναλλάσσονται με το εξωτερικό και επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική

τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και σε θέματα διεθνών

αγοραπωλησιών.

Σε ποιους απευθύνεται

https://drive.google.com/file/d/1J4yB33NBiHmvwZm4FzKJHDWsXZ_65xRv/view?usp=sharing

