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General Information:

Request You Send Email : info@pt-tridayautama-indonesia.com

Program tambahan Kami menyediakan discounting SBLC BG LC OR SKBDN

BANK GARANSI

SEBAGAI INSTRUMENT BANK,BANK GARANSI DAPAT
MEMPERLANCAR CASH FLOW, BANK GARANSI DAPAT MEMPERLANCAR PERDAGANGAN
INTERNATIONAL. JIKA ANDA SEORANG PENGUSAHA ATAU PRAKTISI PERBANKAN, MARI
BERGABUNG DALAM BLOG INI, MENCARI SOLUSI UNTUK MENYONGSONG PERSAINGAN
BISNIS YANG SEMAKIN KETAT DAN GLOBAL, TERUTAMA UNTUK MENGHINDARI
KEJAHATAN PERBANKAN.
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BELAJAR MENGENAL MT. 760 DAN MT.799

Jika
Anda ingin melindungi diri sendiri dalam hal Perdagangan Internasional,
Anda HARUS memahami 2 singkatan yang paling penting dari semua, "MT
760" dan "MT 799".

Apakah
Anda seorang klien, broker, konsultan, atau bahkan hanya seorang
pemula, MT 760 dan MT 799 adalah dua istilah yang sangat penting untuk
belajar di dalam dan luar!. Jjika Anda berbicara dengan broker yang
menyatakan memiliki program perdagangan, Anda dapat mengetahui apakah
investasi mereka adalah nyata dengan mengajukan hanya satu pertanyaan,
"Jelaskan MT.799 dan MT.760, apa saja resiko dan biaya ?"
Jika Anda mendapatkan jawaban yang terdengar mirip dengan penjelasan
yang kita berikan di bawah ini, maka Anda mungkin ingin untuk menggali
sedikit lebih dalam ! Jika Anda tidak, mengakui bahwa orang-orang yang
kurang berpendidikan daripada yang mereka klaim, dan tidak mungkin
menjadi pilihan terbaik. Untuk itu, mari kita menjelaskan definisi dan
penerapan istilah-istilah bisnis di jaman modern ini.

Apa yang dimaksud MT.760?

Format SWIFT MT 760 adalah pilihan yang layak - satu yang sering digunakan dalam berbagai
transaksi keuangan, bukan hanya program private placement. Yang mengatakan, penggunaan
prosedur ini menimbulkan sejumlah isu penting kritis. Klien mempertimbangkan
menggunakan format ini, karena itu, harus berhati-hati. Mari kita analisa beberapa masalah di bawah ini

Digunakan Untuk Apa MT760 ?

Sebuah Swift MT760 (MT berarti Message Type) adalah Jaminan bank (LC, SBLC, BG) dimana bank bertanggung
jawab, serta memblokir dana yang dikomunikasikan oleh bank melalui surat electronic ke bank lain oleh bank pengirim.
MT 760 dikirim atas instruksi dari kliennya (pemohon) yang menjalankan suatu transaksi tertentu atau pihak countery
(penerima). Artinya Dana Anda yang diblokir bank akan dikirim ke sebuah bank dengan pesan bank menyatakan bahwa
mereka telah memblokir dana untuk kerangka waktu tertentu khusus untuk penerima bank penerima. Dana tersebut
sekarang merupakan aset rekening bank Beneficiary.

MT
760 adalah pesan cepat yang digunakan untuk memblokir dana demi orang
lain selain pemiliknya, menjaminkan aset melalui pesan ini, sedangkan
yang memungkinkan untuk pinjaman dan gadai menentangnya. Misalnya,
penempatan yang paling pribadi membutuhkan investor untuk mengirim MT
760 ke account pedagang, memungkinkan trader untuk menggunakan ini cepat
sebagai jaminan jaminan atas bank mereka. Sekali lagi, meskipun apa
yang banyak broker dapat mengklaim, ini adalah segala sesuatu TIDAK
perlu Anda ketahui tentang MT 760.
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Pertama
dan terpenting, biaya untuk memblokir sejumlah besar dana melalui MT
760 bisa lebih dari yang Anda harapkan. Dalam kebanyakan kasus, bank
Anda akan membebankan 1-2% dari nilai yang diblokir untuk layanan ini.
Sebagai contoh, pada sebuah instrumen bank 100M ini bisa 1-2M bahwa
pemilik harus keluar dari saku mereka dengan, kecuali mereka memiliki
hubungan khusus dengan bank mereka.

Jika Anda menyelesaikan MT 760 dan membayar biaya, Anda harus memperhatikan segala sesuatu dengan sangat saat
itu. Setelah MT 760 sudah mengenai rekening pedagang, maka kredit ini
harus menjadi tersedia dalam waktu 72 jam. Pada saat itu, pedagang harus
mampu membuat bank pertama mereka membeli instrumen, dan memberi Anda
jangka waktu yang pasti untuk pencairan
keuntungan pertama Anda. Anda mungkin berkata, "Mengapa saya perlu untuk
memperhatikan proses ini dengan begitu sangat ?" Nah, di sini adalah
bagian yang broker paling tidak memberitahu klien mereka ...

Ketika
dana telah diblokir, MT 760 collateralizes aset dalam bentuk jaminan
cepat, dan dengan demikian, memungkinkan penerima untuk menarik kredit.
Ini berarti, jika pinjaman kepada "pedagang" itu gagal, bank akan
menyita jaminan dan Anda akan keluar uang anda ! Meskipun skenario ini
mungkin, aku akan mempertimbangkan langkah-langkah karena dua alasan :

1. Dalam
dunia sekarang ini, bank tidak akan pinjaman Jutaan dolar untuk
seseorang yang mereka tidak Bankable apalagi belum dikenal, tidak peduli
apa jaminan ada di tangan.

2. Kedua, MT.760 cukup langka, dan ini biasanya sangat menarik perhatian si penerima.

Secara
ringkas, MT 760 bisa aman, atau bisa meledak di wajah Anda. Seperti
biasa, kuncinya adalah memiliki pedagang yang nyata dan yang paling
penting, mendapatkan pembayaran Anda sesuai jadwal. Jika trader membuat
pernyataan tentang hasil dan batas waktu, mereka harus SELALU menjaga
akan hal janji-janji mereka. Ingat, kedua RISIKO dan BIAYA adalah bagian
dari memblokir dana melalui MT 760!!

Selain
itu, dengan pemahaman MT799 dan MT 760 , Anda dapat menghemat waktu
dari jaringan Anda, dan bekerja EFISIEN LEBIH menuju tujuan Anda.

Mari
kita hadapi itu, sangat sedikit orang tahu sebanyak yang Anda lakukan
setelah membaca artikel ini. Gunakan untuk keuntungan Anda untuk
memenuhi syarat investasi penempatan terbatas Anda menemukan, dan itu
akan membuat hidup jauh lebih mudah.

&bull; Tanyakan
pada diri Anda, jika seseorang tidak bisa menjelaskan 760 MT dan MT 799
secara rinci menyeluruh, apakah Anda pikir mereka pernah menandatangani
kontrak?
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&bull; Kemudian
tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin risiko Jutaan dengan
seseorang yang telah PERNAH berhasil? Ini tidak sulit untuk meliha
kenyataant,jadi pengetahuan atau pendidikan adalah kuncinya !

Analisa MT.760 :

Sifat
SWIFT MT 760 adalah jaminan bank yang bertanggung jawab yang
diterbitkan oleh bank pengirim (Issuing Bank), atas instruksi dari
pemegang rekening, dalam mendukung suatu transaksi tertentu atau pihak
lain. Karena bank tidak pernah menaruh uang mereka sendiri pada risiko,
maka dana klien akan "diblokir" oleh bank, dan diakui jadi milik bank
yang oleh bank dijadikan sebagai jaminan (collateral) untuk penerbitan
SWIFT MT 760.

Teks
SWIFT MT 760 datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada
teks yang tepat digunakan oleh bank pengirim di pecifications Field,
terutama Field 77C. Ketika menawarkan prosedur SWIFT MT 760 oleh satu
Kelompok Perdagangan, klien harus meminta teks lengkap pesan SWIFT MT
760 sehingga kita tidak akan terkejut jika terjadi sesuatu di
kemudian hari. Dan jangan puas dengan versiyang ditawarkan oleh broker;
bahasa yang tepat dari spesifikasi Field adalah sangat penting.

Biaya,
Perlu diketahui bahwa beban bank untuk penerbitan SWIFT MT 760 tidak
substansial, itu biasanya 0,02 - 0,05% dari jumlah tersebut.

Ketersediaan Bank AS (dan beberapa bank di Timur Jauh) telah menunjukkan keengganan untuk
mengeluarkan SWIFT MT 760. Sebelum Anda dapat berkomitmen untuk
transaksi yang diusulkan, oleh karena itu, Pertama-tama anda harus
pastikan bahwa bank Anda akan menerima instruksi untuk mengeluarkan
pesan SWIFT. Dan jika bank anda tidak akan bekerja sama, Anda mungkin
ingin memindahkan dana Anda keluar dari bank ke lembaga keuangan yang
lebih akomodatif!

Apa yang dimaksud MT.799 ?

MT.799 adalah format SWIFT jenis pesan pra saran di mana suatu lembaga perbankan menegaskan bahwa dana
tersebut untuk menutup potensi perdagangan. Hal ini dalam kesempatannya, digunakan sebagai suatu usaha yang
tidak dapat dibatalkan, tergantung pada bahasa yang digunakan dalam MT.799, akan tetapi hal ini bukan merupakan
janji untuk membayar atau segala bentuk bank garansi dalam format standar. Fungsi dari MT 799 hanya untuk
meyakinkan penjual bahwa pembeli tidak memiliki dana yang diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan.

MT.799 biasanya diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani dan sebelum surat jaminan kredit atau bank dikeluarkan.
Setelah MT.799 diterima oleh bank penjual (bank penerima) , itu adalah biasanya tanggung jawab bank penjual untuk
mengirim bukti produk ke bank pembeli, di mana perdagangan akan dimulai.

Metode pembayaran yang umum digunakan adalah surat dokumenter kredit (documentary Credit) yang penjual menagih
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kepada penerbit bersama dengan dokumen pengiriman. Setelah bank mengaksep dokumen, penjual kemudian dibayar.
Metode alternatif adalah dengan menggunakan bank garansi sebagai surat kredit. Hal ini biasanya tergantung pada
kebijaksanaan penjualdalam menyepakati metode pembayaran yang digunakan.

Singkatnya
MT.799 adalah pesan otomatis dikirim secara elektronik dari satu bank
ke bank lain, sehingga Anda tidak akan benar-benar 'melihat' sebuah
MT.799 sama sekali. Dokumen yang terkait dengan MT.799 akan bervariasi
dari bank ke bank, meskipun kebanyakan bank mengikuti format yang sama.
Dengan kata lain MT 799 adalah pesan cepat yang digunakan antara bank untuk berkomunikasi dalam bentuk tertulis,
dan biasanya disebut sebagai "Pre- advice".

Bagaimana cara menerbitkan MT.799

Jawaban singkatnya adalah tergantung kedekatan anda dengan bank Anda, dan dalam membuat kesepakatan dengan
mereka untuk menerbitkan atau mengirim MT.799 ke bank penjual. Beberapa bank enggan untuk mengeluarkan
MT.799, karena hal seperti ini akan membuat
mereka bertanggung jawab atas biaya penuh dari perdagangan, yang
kadang-kadang bisa dalam jutaan. Sebuah bank biasanya tidak memper masalahkan MT.799 tanpa beberapa bentuk
jaminan untuk kepentingan mereka sendiri, jadi bersiaplah untuk memasang jumlah besar dan agunan yang besar pula.

Informasi Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Mengirim MT.799 ?

Anda akan memerlukan informasi sebagai :

&bull; Nama bank Penerima.

&bull; Nomor LC.

&bull; Jumlah LC.

&bull; Tenor Draft.

&bull; Tanggal pengiriman.

&bull; Orang atau badan yang bertanggung jawab untuk biaya konfirmasi.

&bull; Apakah LC dibatasi untuk negosiasi atau tidak.

&bull; Penjelasan mengenai barang dagangan.

&bull; Port dan / atau negara dimana produk akan dimuat.

&bull; Port dan / atau negara di mana produk yang akan diturunkan.

Misalnya, Bank "A" mungkin mengirim MT 799 ke Bank "B" yang menyatakan: "Kami mengkonfirmasi" XXX "Jumlah
deposito dan siap untuk memblokir jumlah ini melalui MT 760 mendukung akun" XXX "di bank Anda. Mohon konfirmasi
kesiapan dan penerimaan.
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Mengapa memilih dilakukan SWIFT MT799 ?

Sebuah
account dengan kemampuan SWIFT MT799 memungkinkan bank-bank untuk
verifikasi SWIFT elektronik untuk Bukti Dana sesuai dengan Kategori SWIFT MT.7
XX "Treasury Pasar & Sindikasi". Seringkali ada kesalah pahaman
bahwa suatu keadaan tertentu memerlukan pesan SWIFT MT760 , padahal
sebenarnya, format SWIFT MT799 memberikan konfirmasi bank yang
dibutuhkan untuk aplikasi. Ada 1.000.000 karakter ukuran minimum untuk SWIFT MT799, dan biaya tambahan berlaku.

Sekarang kita tahu tentang MT 799 !!!!!
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