
Claus per obtenir el crèdit documentari perfecte per al seu negoci

Dues de cada tres presentacions de documents en un crèdit documentari no són conformes 
en la seva primera presentació. A més d’un cost important, la falta de conformitat 
pot provocar la pèrdua de la garantia. Sovint el problema són les condicions 
ambigües, o fins i tot contradictòries, del propi crèdit documentari les que causen aquests 
incompliments. El venedor hauria de protegir la seva garantia vigilant des del primer 
moment el condicionat del crèdit. A Banc Sabadell li facilitem que les garanties siguin 
efectives i no acabin sent un cost i una càrrega inútils.

• Carme López, Directora de Comerç Exterior de Banc Sabadell, ens explica què 
podem fer per millorar la qualitat dels crèdits documentaris a favor de la 
seva empresa en aquest vídeo. 

• LC Quest. En un crèdit documentari és fonamental informar al comprador, amb 
precisió i abans que s’emeti, de la forma en la què l’obligació del banc emissor ha de 
quedar establerta. Altrament els costos i els riscos poden augmentar de forma 
significativa. Amb LC Quest l’ajudem a sol·licitar al seu client el crèdit 
documentari més adequat als seus interessos. Accedeixi a la
versió en anglès i a la versió en francès.

• Autocontrol CD  . Controli i augmenti les garanties revisant els 22 punts crítics 
en els seus crèdits documentaris, seleccionats per ser les causes més 
recurrents de debilitat formal en un crèdit documentari.

• Resum de les UCP  . Les UCP 600 regulen els seus crèdits documentaris. El 
coneixement i la correcta comprensió de les regles UCP són bàsics per a la seguretat 
de comprador i venedor. En aquest resum trobarà la informació essencial a cada un 
dels articles.

 

Exportar para crecer, programa format per AMEC, Arola, Banco Sabadell, 
CESCE, Esade i Garrigues, té com a objectiu fomentar i facilitar l’activitat exportadora. 

http://www.garrigues.com/
http://www.esade.edu/
http://www.cesce.es/web/sp/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Negocio_internacional/1191332202809/es/
http://www.arola.es/
http://www.amec.es/amec/index.jsp
http://blog.bancsabadell.com/exportarparacrecer.html
https://www.bancsabadell.com/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DUCP600+RESUMEN.pdf&blobkey=id&blobheadername1=Content-disposition&blobwhere=1191543255265&blobheader=application%2Fpdf
https://www.bancsabadell.com/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DUCP600+RESUMEN.pdf&blobkey=id&blobheadername1=Content-disposition&blobwhere=1191543255265&blobheader=application%2Fpdf
https://www.bancsabadell.com/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DACDR+client_BS_CAT_v2_201105.xls&blobkey=id&blobheadername1=Content-disposition&blobwhere=1191543255149&blobheader=application%2Fexcel
https://www.bancsabadell.com/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DLCQuest_fra_CAS.doc&blobkey=id&blobheadername1=Content-disposition&blobwhere=1191543254832&blobheader=application%2Fmsword
https://www.bancsabadell.com/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DLCQesp.doc&blobkey=id&blobheadername1=Content-disposition&blobwhere=1191543255185&blobheader=application%2Fmsword
http://www.youtube.com/watch?v=3m4VEKvLSro
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Empresas/1191332202619/ca/
http://www.youtube.com/watch?v=3m4VEKvLSro
http://blog.bancsabadell.com/exportarparacrecer.html

