SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽILINA
v spolupráci s OTP Banka Slovensko, a.s.
Vás pozýva na odborný seminár

MOŽNOSTI OBCHODNÝCH A EXPORTNÝCH AKTIVÍT
DO KRAJÍN SO SANKČNÝM REŽIMOM
(SNŠ a centrálna Ázia)
19. septembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, Žilina
_____________________________________________________________________________
Cieľom seminára bude uviesť a analyzovať možnosti a spôsoby realizácie exportu a jeho financovania
do krajín SNŠ a centrálnej Ázie najmä v podmienkach sektorových sankcií a obmedzení pre vybrané teritóriá.

Program: 9.00-15.00 (prezencia od 8.30 hod.)

-

Aplikácia sankcií EÚ, UN a US OFAC – všeobecné pravidlá, aplikácia a rozdiely

-

„US NEXUS“ v slovenskom exporte/importe do/z krajín SNŠ a centrálnej Ázie
za účelom posúdenia aplikácie prípadných sankcií a obmedzení EU a US OFAC

-

Všeobecné špecifiká, požiadavky, možnosti a obmedzenia pri dovoze vo vzťahu
k vybraným exportným teritóriám

-

Predpokladané náklady a ich aplikácia do celkovej ceny kontraktu vo vzťahu
k zvyklostiam a požiadavkám exportného teritória

-

Podpora obchodu a financovanie exportu, zaistenie rizík prostredníctvom tretích strán
(supranationals vs ECA) – obmedzenia pre vybrané teritóriá aj s ohľadom na sankcie –
aké sú možnosti a aké náklady vyplývajú z jednotlivých spôsobov a foriem financovania.
Ako môžeme uspieť v konkurencii pri účasti v tendroch?

-

Dodávateľský a odberateľský úver a možnosti jeho financovania
vo vzťahu k vybraným teritóriám SNŠ a centrálnej Ázie s ohľadom na obmedzenia
vyplývajúce zo sektorových sankcií a iných obmedzení
Súčasťou seminára budú aj príklady z praxe, praktické rady a diskusia.

Lektorka: Ing. Eva Zezulová, vedúca odd. financovania obchodu OTP Banka Slovensko, a.s.

Základný účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV:

48,-€/osoba
24,-€/osoba

(40 €+20% DPH)
(20 €+20% DPH)

Počas seminára je zabezpečené občerstvenie.

Organizačný garant:

Anna Cabajová, Róbert Vydra, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 103, -102, -655, E: sekcieza@za.scci.sk

PRIHLÁŠKA
na odborný seminár

MOŽNOSTI OBCHODNÝCH A EXPORTNÝCH AKTIVÍT
DO KRAJÍN SO SANKČNÝM REŽIMOM
19.9.2019, SOPK Žilina
Firma,
inštitúcia
Adresa
IČO
Tel./Mob.
Meno a priezvisko účastníkov

DIČ
E-mail

IČ DPH

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. € prevodom na účet SOPK
v Tatra banke, a.s., č.ú. 2626150413 / 1100, VS: 190919.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX,
IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236.
Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.
Dátum, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

_____________________________________________________________________________
Registrácia Vašej účasti Vám bude potvrdená po doručení riadne vyplnenej prihlášky.
Prihlášku prosíme poslať čo najskôr pre včasnú rezerváciu miesta na seminári
e-mailom na: sekcieza@za.scci.sk alebo poštou na adresu: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.
Počet účastníkov na seminári je obmedzený. Uzávierka prihlášok je 17.9.2019.
V prípade vyššieho počtu prihlásených rozhoduje dátum odoslania prihlášky.
Úhradu účastníckeho poplatku prosíme vykonať obratom, najneskôr 5 pracovných dní pred seminárom na základe
pokynov na prihláške.
Po úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme na seminári pri prezencii, resp. zašleme poštou.
Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom seminára.
Poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
Zastúpenie účastníka inou osobou je možné. V prípade neúčasti poplatok nevraciame, materiály zašleme poštou.
Doprava:
Trolejbus č. 6 alebo 16 zo železničnej stanice, vystúpiť na 3. zastávke - Hálkova.
Vlastná doprava: z „Rondla“ smer „centrum“, resp. Aupark, po pravej strane 3. dvojdom, vlajky pri budove.
Platené parkovanie v bočných uličkách za semaformi 2x vpravo; v Auparku prvé 3 hod. zdarma, resp. 3,- €/deň.

„INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Slovenská obchodná a priemyselná komora, IČO: 30842654,
Žilinská regionálna komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“). V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov), spracúva prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v prihláške a prezenčnej
listine hore uvedeného podujatia za účelom administrácie podujatia do ukončenia doby archivácie v zmysle Archivačného poriadku
prevádzkovateľa. Osobné údaje sú poskytnuté od spoločností/inštitúcií, ktoré vás poverili účasťou na uvedenom podujatí, v rozsahu meno
a priezvisko, e-mail, tel. kontakt. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk/.

