MÒDUL PROFESSIONAL 3: MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS
Durada: 99 hores

UNITATS FORMATIVES

UF 1: Selecció i gestió de mitjans de pagament simples
Durada: 33 hores

Continguts:
1. Caracterització dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples:
1.1 Definició, tipus, funcionament, cost aplicable a:
1.1.1 El xec personal i el xec bancari.
1.1.2 Lletres de canvi
1.1.3 Comptes bancàries a l’exterior.
1.1.4 Bitllets de banc.
1.1.5 L’ordre de pagament simple.
1.1.6 La remesa simple .
1.8 Altres formes de pagament o cobrament internacional.
1.9 Interpretació de la normativa reguladora dels mitjans de pagament internacionals:
1.10 Llei uniforme de Ginebra sobre el xec, la lletra de canvi i el pagaré a l'ordre.
1.11 Normativa vigent sobre Moviments de capital.
2. Gestió de la documentació necessària per realitzar el cobrament o pagament internacional:
2.1 Documents financers.
2.2.1.Lletres foranies: fiscalitat
2.2 Gestió impagats:
2.2.1. Procediment de gestió impagats.
2.2.2.Protest d'efectes impagats.
2.2.3. Càlcul de costos derivats dels crèdits impagats.
2.3 Identifica els mitjans de cobrament i pagament a través d'internet i altres sistemes digitals:
2.3.1 Eines informàtiques per a la confecció i anàlisi de mitjans de pagament internacional.
2.3.2 Eines de pagament pròpies d'internet: Certificats digitals, sistemes d'intercanvi de dades: SWIFT,
EDI, entre d’altres.
3. Anàlisi de les garanties i avals internacionals dels mitjans de pagament i cobrament simples:
3.1 Els riscs al comerç internacional: polítics i comercials.
3.2 Modalitats de les garanties: personals i reals.
3.3 Modalitats d'avals.
3.4 Anàlisis del cost de la garantia o aval.

Resultats d’aprenentatge:
1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, analitzant els
procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa
reguladora.
2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional simple, analitzant els
terminis i condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d’Internet, i garantint la
confidencialitat i seguretat de les transaccions.

UF 2: Selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris
Durada: 66 hores

Continguts:
1. Caracterització dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris:
1.1 Definició, tipus, i funcionament, cost aplicable a:
1.1.1.El crèdit documentari.
1.1.2.La carta de crèdit comercial.
1.1.3 La remesa documentària.
1.1.4.L’ordre de pagament documentària.
1.1.5 Altres formes de pagament o cobrament internacional: facturatge d’exportació, lísing, entre d’altres
1.2.Identificació de la normativa reguladora dels mitjans de pagament documentaris:
1.2.1 Regles uniformes per al cobrament del paper comercial i de les garanties contractuals de la Cambra
de Comerç Internacional (CCI).
1.2.2 Regles i usos uniformes sobre els crèdits documentaris de la Cambra de Comerç Internacional
(CCI).
2. Gestió de la documentació necessària per realitzar el cobrament o pagament internacional:
2.1 Documents comercials.
2.2 Documents financers.
2.3 Els incoterms.
2.4 Documents de transport i assegurança.
2.5 Gestió impagats:
2.5.1 Procediment de gestió impagats.
2.5.2 Protest d’efectes comercials.
2.6 Identifica els mitjans de cobrament i pagament a través d'internet i altres sistemes digitals:
2.6.1 Eines informàtiques per a la confecció i anàlisi de mitjans de pagament internacional.
2.6.2 Eines de pagament pròpies d'internet: Certificats digitals, sistemes d'intercanvi de dades: Society
for worlwide Finance Telecommunication (SWIFT), Electronic Data Interchange (EDI), entre d’altres.
3. Anàlisi de les garanties i avals internacionals dels mitjans de pagament documentaris:
3.1 Els riscs al comerç internacional: polítics i comercials.
3.2 Modalitats de les garanties.
3.3 Modalitats d'avals.
3.4 Anàlisis del cost de la garantia o aval.

Resultats d’aprenentatge
1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, analitzant els
procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa
reguladora.
2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional amb mitjans
documentaris, analitzant els terminis i condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través
d’Internet, i garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.
3. Analitza les garanties i avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris,
adequant-se a la normativa vigent.

