
 

 

 

 

Banc Sabadell tBanc Sabadell tBanc Sabadell tBanc Sabadell téééé el plaer de convidar el plaer de convidar el plaer de convidar el plaer de convidar----los/les a la sessió de presentació de les los/les a la sessió de presentació de les los/les a la sessió de presentació de les los/les a la sessió de presentació de les 
noves noves noves noves Regles uniformes relatives a les garanties a primer requerimentRegles uniformes relatives a les garanties a primer requerimentRegles uniformes relatives a les garanties a primer requerimentRegles uniformes relatives a les garanties a primer requeriment        
(URDG 758) de la Cambra de Comerç Internacional(URDG 758) de la Cambra de Comerç Internacional(URDG 758) de la Cambra de Comerç Internacional(URDG 758) de la Cambra de Comerç Internacional,,,, en vigor a partir de l’1 de  en vigor a partir de l’1 de  en vigor a partir de l’1 de  en vigor a partir de l’1 de 
juliol, que es portaràjuliol, que es portaràjuliol, que es portaràjuliol, que es portarà a terme amb el programa següent: a terme amb el programa següent: a terme amb el programa següent: a terme amb el programa següent:    
    
    

    
Data: 25 de maig de 2010           Adreça: Av. Diagonal, 407 bis 
 
 
Lloc: Torre BancSabadell                Població: Barcelona 
        

    
    

25 de maig de 201025 de maig de 201025 de maig de 201025 de maig de 2010    
    
    

08.45 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació 
        

09.00 h  Benvinguda  
   

Sra. Sra. Sra. Sra. Montserrat CampMontserrat CampMontserrat CampMontserrat Camp    
Directora de Comerç Exterior de Banc Sabadell 
 

 
09.10 h  Les noves Regles CCI sobre garanties (URDG 758) 
   
  Temari : 
                 

• Les promeses de pagament bancàries en el comerç internacionalLes promeses de pagament bancàries en el comerç internacionalLes promeses de pagament bancàries en el comerç internacionalLes promeses de pagament bancàries en el comerç internacional 

• LeLeLeLes garanties independents i les cartes de crèdit s garanties independents i les cartes de crèdit s garanties independents i les cartes de crèdit s garanties independents i les cartes de crèdit standbystandbystandbystandby 

• Els diversos tipus de normes per a garantiesEls diversos tipus de normes per a garantiesEls diversos tipus de normes per a garantiesEls diversos tipus de normes per a garanties:::: URDG, ISP i UCP URDG, ISP i UCP URDG, ISP i UCP URDG, ISP i UCP 

• Les noves URDG 758 en detallLes noves URDG 758 en detallLes noves URDG 758 en detallLes noves URDG 758 en detall 

• Els conflictes i les vies de resolucióEls conflictes i les vies de resolucióEls conflictes i les vies de resolucióEls conflictes i les vies de resolució 

• Aplicacions i exemples pràcticsAplicacions i exemples pràcticsAplicacions i exemples pràcticsAplicacions i exemples pràctics    
    
    

Sr. Andreu VilàSr. Andreu VilàSr. Andreu VilàSr. Andreu Vilà    
Director de Trade Finance de Banc Sabadell 
Membre de la Comissió Bancària de la CCI 

 
Sra. Esther NSra. Esther NSra. Esther NSra. Esther Niiiinnnn    
Advocada - Direcció d’Assessoria Jurídica de Banc Sabadell 

 

11.00 h Pausa per al cafè 
 
11.15 h Les noves Regles CCI sobre garanties (URDG 758) – Continuació 
    
13.30 h    Fi de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació de les noves R noves R noves R noves Regles egles egles egles 

CCI sobre CCI sobre CCI sobre CCI sobre garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)    

El valor de la confiança 



 

 

 

 

Informació i inscripcionsInformació i inscripcionsInformació i inscripcionsInformació i inscripcions    
    

Volem inscriureVolem inscriureVolem inscriureVolem inscriure les persones següents a la sessió de presentació de les noves  les persones següents a la sessió de presentació de les noves  les persones següents a la sessió de presentació de les noves  les persones següents a la sessió de presentació de les noves 
Regles CCI sobre garanties (URDG 758)Regles CCI sobre garanties (URDG 758)Regles CCI sobre garanties (URDG 758)Regles CCI sobre garanties (URDG 758), que tindrà lloc el dia 25 de maig de , que tindrà lloc el dia 25 de maig de , que tindrà lloc el dia 25 de maig de , que tindrà lloc el dia 25 de maig de 
2010201020102010 a  la Torre BancSabadell de Barcelona. a  la Torre BancSabadell de Barcelona. a  la Torre BancSabadell de Barcelona. a  la Torre BancSabadell de Barcelona.    
    
    

DadDadDadDades de l’empresaes de l’empresaes de l’empresaes de l’empresa    

Nom:_______________________________________  CIF:_________________ 

Adreça:__________________________________________________________ 

Població:____________________________  C.P:_________________________ 

Telèfon:_____________________________  Fax:_________________________ 

Correu electrònic:__________________________________________________ 
    
    
    

Dades de les persones que s’hi inscriuenDades de les persones que s’hi inscriuenDades de les persones que s’hi inscriuenDades de les persones que s’hi inscriuen    
    

Sr./Sra:_____________________________   Càrrec: _____________________ 

Sr./Sra:_____________________________   Càrrec: _____________________ 

Sr./Sra:_____________________________   Càrrec: _____________________ 
 
 
 
 

Per fer la inscripció, cal emplenar aquest formulari i enviar-lo: 
 

� Per correu electrònic: internacional@bancsabadell.com 
� O bé per fax al 935 916 023 

 
Si volen més informació, contactin amb la Sra. Carme PijuanSra. Carme PijuanSra. Carme PijuanSra. Carme Pijuan al 902 030 255  
(ext.  39572). 

    

El valor de la confiança 

Presentació de les noves R noves R noves R noves Regles egles egles egles 

CCI sobre CCI sobre CCI sobre CCI sobre garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)garanties (URDG 758)    


