موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید
دوره آموزشی حضوری قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری(چک و سفته) ،قواعد و مقررا ت جدید چک
ساعت
مدت دوره :
جدید 8چک
مدرس :جناب آقای یاری
روز و ساعت برگزاری دوره  :یکشنبه ها از ساعت  71الی 78
شروع دوره از7077/78/71 :
شهریه دوره  7.177.777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
آشنایی با مفهوم اسناد تجاری و ویژگی های مشترک اسناد تجاری

مسولیت مدیر در خصوص چک و سفته در فروض مختلف

تفاوت مفهوم و دامنه مسولیت ظهرنویس با ضامن

سهولت اعتراض به چک در مقابل سفته

تفاوت ضمانت و ظهرنویسی در اسناد تجاری با سایر مطالبات

مبدا محاسبه خسارت تاخیر در چک و سفته

وضعیت ظهرنویسی در اصالحیه قانون صدور چک مصوب ۷۹۳۱

راه های وصول چک و انتخاب مناسب ترین راه

ممنوعیت ظهرنویسی چک تضمین شده.

نکات کاربردی در صدور چک(برای کاهش مسولیت صادر کننده

چک برای طلبکار بهتر است از سفته.

نکات کاربردی برای دریافت کننده

الزم االجرا بودن چک.
امکان صدور اجرائیه مستقیم در دادگستری در خصوص چکهای صیادی و نکات کاربردی در این خصوص .
ضمانت اجرای کیفری چک.
مواردی که چک برگشتی فاقد ضمانت اجرای کیفری است
صدور چک از حساب مسدود

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ  78871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی حضوری قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری(چک و سفته) ،قواعد و مقررا ت جدید چک

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777808871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66۷7۱۱88یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ  78871173737تماس حاصل نمایید.

