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TToo  sseellll  oorr  nnoott  ttoo  sseellll  

AAss  ccoommppeettiittiioonn  ggrroowwss,,  nneeww  mmaarrkkeettss  iinn  ootthheerr  
ccoouunnttrriieess  bbeeccoommee  aann  ooppttiioonn  iimmppoossssiibbllee  ttoo  oovveerrllooookk..  
TThhee  cchhaalllleennggee  iiss  nnoott  oonnllyy  sseelllliinngg  ttoo  tthhoossee  mmaarrkkeettss,,  
bbuutt  sseelllliinngg  oonn  ooppeenn  aaccccoouunntt  tteerrmmss,,  aass  mmoosstt  
ccoommppeettiittoorrss  wwiillll  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ddoo..  FFeeaarr  ooff  sseelllliinngg  ttoo  
tthhoossee  mmaarrkkeettss  iiss  ssoommeehhooww  jjuussttiiffiieedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  
rriisskkss  iinnvvoollvveedd,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  rriisskk  ooff  nnoott  ggeettttiinngg  ppaaiidd  
oorr  tthhee  rriisskk  ooff  ffaaiilliinngg  ttoo  ccoolllleecctt  tthhrroouugghh  ccoouurrtt..  MMeexxiiccoo  
iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn  aanndd  ddooeess  pprreesseenntt  iittss  cchhaalllleennggeess,,  bbuutt  
sshhoouulldd  yyoouu  bbee  wwoorrrriieedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  hhoollddiinngg  oouutt  
aanndd  rreelliinnqquuiisshhiinngg  tthhaatt  ppiieeccee  ooff  tthhee  ppiiee  ttoo  yyoouurr  
ccoommppeettiittoorr??    

SSeelllliinngg  ttoo  MMeexxiiccoo  oonn  ooppeenn  aaccccoouunntt  tteerrmmss  aanndd  ggeettttiinngg  
ppaaiidd  iiss  ppoossssiibbllee  aanndd  aacchhiieevvaabbllee..  FFoorr  tthhiiss  yyoouu  wwiillll  oonnllyy  
nneeeedd  aa  pprroovveenn  ppllaann  ttoo  mmiinniimmiizzee  rriisskkss  eeffffeeccttiivveellyy..  SSoo  
tthhee  aannsswweerr  ttoo  tthhee  aabboovvee  qquueessttiioonn  iiss  tthhaatt  yyoouu  
sshhoouullddnn’’tt  bbee  wwoorrrriieedd  aabboouutt  sseelllliinngg  iinnttoo  MMeexxiiccoo..  WWhhaatt  
yyoouu  sshhoouulldd  wwoorrrryy  aabboouutt  iiss  sseelllliinngg  wwiitthh  yyoouurr  eeyyeess  
cclloosseedd!!    

AA  GGaammee  PPllaann  ffoorr  eexxppoorrtteerrss  

SSuunn  TTzzuu  oonnccee  ssaaiidd::  ““PPoossiittiioonn  yyoouurrsseellff  wwhheerree  yyoouu  
ccaannnnoott  lloossee””  ((TThhee  AArrtt  ooff  WWaarr  44::33..2222))..  TToo  ggaaiinn  tthhiiss  
ppoossiittiioonn,,  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ssttaarrtt  wwiitthh  ssttrraatteeggyy..  YYoouurr  uussuuaall  
ccrreeddiitt  aanndd  ssaalleess  ppoolliiccyy  ffoorr  ddoommeessttiicc  ssaalleess  wwiillll  jjuusstt  nnoott  
wwoorrkk  bbeeccaauussee  yyoouu’’rree  vveennttuurriinngg  iinnttoo  aannootthheerr  ccuullttuurree,,  
aa  ddiiffffeerreenntt  bbuussiinneessss  sseettttiinngg,,  aanndd  aa  ttoottaallllyy  ddiiffffeerreenntt  
lleeggaall  ssyysstteemm..  SSoo  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ccrreeaattee  aa  ggaammee  ppllaann  
tthhaatt  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  aa  ssttrraatteeggiicc  aaddvvaannttaaggee  iinn  ccoouurrtt  
sshhoouulldd  lliittiiggaattiioonn  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoolllleecctt..    

TThhiiss  ggaammee  ppllaann  wwiillll  eesssseennttiiaallllyy  bbee  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneeww  
ccrreeddiitt  &&  ssaalleess  ppoolliiccyy  ffoorr  MMeexxiiccoo,,  aanndd  iitt  mmuusstt  iinncclluuddee  
tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  PPrrooppeerr  dduuee  ddiilliiggeennccee  wwoorrkk  ttoo  aaccccuurraatteellyy  aasssseessss  
tthhee  ccuussttoommeerrss’’  ccaappaacciittyy,,  ccaappiittaall  aanndd  
cchhaarraacctteerr;;  

22..  UUssee  ooff  aa  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  tteerrmmss  
ooff  ssaallee  tthhaatt  wwiillll  ccrreeaattee  aann  aaddvvaannttaaggee;;  

33..  SSeeccuurriinngg  pprrooppeerr  ddooccuummeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssaalleess  
ssuucchh  aass  ppuurrcchhaassee  oorrddeerrss  aanndd  ddeelliivveerryy  rreecceeiippttss;;  

44..  CCoonnssiiddeerriinngg  aaddddiittiioonnaall  sseeccuurriittyy  bbyy  uussiinngg  
gguuaarraanntteeeess,,  pprroommiissssoorryy  nnootteess  aanndd  pplleeddggee  
aaggrreeeemmeennttss;;  aanndd  

55..  CCrreeaattiinngg  mmoorree  ooppttiioonnss  ffoorr  lliittiiggaattiioonn  bbyy  uussiinngg  
jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  aarrbbiittrraattiioonn  ccllaauusseess  ttoo  yyoouurr  
aaddvvaannttaaggee..  

11..  DDooiinngg  yyoouurr  dduuee  ddiilliiggeennccee  wwoorrkk  

TToo  ddiigg  ddeeeepp  ffoorr  aaccccuurraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  pprroossppeecctt  iitt  
iiss  wwiisseerr  ttoo  ccoonndduucctt  aa  tthhoorroouugghh  iinnvveessttiiggaattiioonn  tthhrroouugghh  
aa  llooccaall  ssoouurrccee,,  eeiitthheerr  aann  aattttoorrnneeyy,,  aa  ccrreeddiitt  rreeppoorrttiinngg  
aaggeennccyy,,  oorr  aa  pprriivvaattee  iinnvveessttiiggaattoorr..  RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  nnoott  
eevveenn  tthhee  ssttrroonnggeesstt  ccoonnttrraacctt  wwiillll  ssaavvee  yyoouu  iiff  yyoouu  rruunn  
iinnttoo  aa  ccoommppaannyy  wwiitthh  aa  hhiissttoorryy  ooff  ffrraauudd  oorr  oonnee  tthhaatt  iiss  
hheeaavviillyy  uunnddeerrccaappiittaalliizzeedd..  SSoo  iinnvveessttiiggaattee  yyoouurr  
pprroossppeecctt  wweellll,,  wwiitthh  dduuee  ddiilliiggeennccee..  

IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  cchheecckk  tthhee  PPuubblliicc  RReeggiissttrryy  ooff  
PPrrooppeerrttyy  &&  CCoommmmeerrccee  ttoo  kknnooww  tthhee  pprroossppeecctt’’ss  ccuurrrreenntt  
lleeggaall  ssttaattuuss  aanndd  sseeee  ffiilliinnggss  rreeggaarrddiinngg  oowwnneedd  
pprrooppeerrttyy,,  lliieennss,,  bbaannkkrruuppttccyy  pprroocceeeeddiinnggss,,  ccllaaiimmss,,  
aattttaacchhmmeennttss,,  eettcc..  AA  sseeaarrcchh  ffoorr  lleeggaall  pprroocceeeeddiinnggss  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  yyoouurr  pprroossppeecctt  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonndduucctteedd  
aatt  tthhee  llooccaall  ccoouurrttss..  TThhee  UUSS  CCoommmmeerrcciiaall  SSeerrvviiccee  
((wwwwww..eexxppoorrtt..ggoovv))  ccaann  aallssoo  aassssiisstt  iinn  oobbttaaiinniinngg  aann  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommppaannyy  PPrrooffiillee..    

IIff  yyoouu  ppllaann  ttoo  ddoo  iitt  oonn  yyoouurr  oowwnn,,  tthhee  MMeexxiiccaann  CCrreeddiitt  
BBuurreeaauu  ((wwwwww..bbuurrooddeeccrreeddiittoo..ccoomm..mmxx))  ccaann  pprroovviiddee  
yyoouurr  pprroossppeecctt  wwiitthh  aa  ccrreeddiitt  rreeppoorrtt,,  ssoo  aasskk  hhiimm  ttoo  
pprroovviiddee  oonnee..  TThheessee  aarree  vveerryy  aaccccuurraattee..  YYoouu  ccaann  aallssoo  
cchheecckk  tthhee  pprroossppeecctt’’ss  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aatt  tthhee  MMeexxiiccaann  
EEnntteerrpprriissee  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ((wwwwww..ssiieemm..ggoobb..mmxx))..  
RReeggiissttrraattiioonn  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww,,  bbuutt  aa  ccoommppaannyy  
nnoott  ffoouunndd  tthheerree  mmaayy  llaacckk  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  MMeexxiiccoo’’ss  
ttaaxxiinngg  aauutthhoorriittiieess  oorr  mmaayy  hhaavvee  ootthheerr  pprroobblleemmss..    

BBee  wwaarryy  ooff  sseevveerraall  ccoommppaanniieess  ffoouunndd  ooppeerraattiinngg  aatt  tthhee  
ssaammee  pprreemmiisseess,,  oorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ootthheerr  rreellaatteedd  
ccoommppaanniieess  ((ggrroouuppss  ooff  ccoommppaanniieess))..  IItt  iiss  eexxttrreemmeellyy  
hhaarrdd  ttoo  ppiieerrccee  tthhee  ccoorrppoorraattee  vveeiill  iinn  MMeexxiiccoo..  AAllssoo  
ccoonnssiiddeerr  ccoommppaanniieess  iinn  ssppeecciiffiicc  iinndduussttrriieess  tthhaatt  ccaarrrryy  
mmoorree  rriisskk  ssuucchh  aass  aaggrriiccuullttuurree,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  sseerrvviicceess,,  
eettcc..  IIff  ppoossssiibbllee,,  aasskk  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ccoollllaatteerraall  aass  sseeccuurriittyy..  



22..  UUssiinngg  yyoouurr  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn  eeffffeeccttiivveellyy  

TThhee  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn  iiss  nnoott  ffoorr  sshhoowwiinngg  ooffff  tthhaatt  yyoouu  
hhaavvee  aa  ““ssyysstteemm””  iinn  ppllaaccee..  BBeessiiddeess  hheellppiinngg  yyoouu  ggaatthheerr  
iimmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  pprroossppeecctt,,  tthhee  ccrreeddiitt  
aapppplliiccaattiioonn  iiss  tthhee  ppeerrffeecctt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccrreeaattee  aann  
eennffoorrcceeaabbllee  ssaalleess  ccoonnttrraacctt..  YYoouu  ddoo  tthhaatt  bbyy  aaddddiinngg  aa  
ppaaggee  tthhaatt  iinncclluuddeess  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  tthhaatt  
wwiillll  pprroovviiddee  aa  ssttrraatteeggiicc  aaddvvaannttaaggee  iinn  ccoouurrtt..  TThhee  ccrreeddiitt  
aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  pprroossppeecctt’’ss  lleeggaall  
rreepprreesseennttaattiivvee,,  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  oouutt  
tthhrroouugghh  yyoouurr  dduuee  ddiilliiggeennccee  wwoorrkk..  TThhee  oorriiggiinnaall  ssiiggnneedd  
ddooccuummeenntt  sshhoouulldd  bbee  rreeqquueesstteedd,,  mmaakkiinngg  ssuurree  tthhaatt  tthhee  
ssiiggnnaattuurree  iiss  ggeennuuiinnee..    

TTeerrmmss  ooff  ssaallee  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  aa  lloott  ooff  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  
iinndduussttrryy,,  nnaattuurree  ooff  pprroodduucctt  oorr  sseerrvviiccee,,  ccoommppeettiittoorrss  iinn  
tthhee  aarreeaa,,  eettcc..,,  ssoo  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ssppeecciiaallllyy  ccrraafftteedd  bbyy  
aa  MMeexxiiccaann  aattttoorrnneeyy  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  aanndd//oorr  
aapppprroovvaall  ooff  UUSS  ccoouunnsseell..  TThheessee  sshhoouulldd  aallwwaayyss  
ccoonnssiiddeerr  aanndd  pprroovviiddee  ffoorr  ggoovveerrnniinngg  llaaww,,  jjuurriissddiiccttiioonn,,  
cchhooiiccee  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn,,  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  bbuuyyeerr  ttoo  rraaiissee  
ccllaaiimmss,,  ppaayymmeenntt  tteerrmmss  ((wwhheenn,,  wwhheerree,,  hhooww)),,  
ttoolleerraannccee  iinn  sshhiippmmeenntt,,  llaattee  iinntteerreesstt  ffeeee,,  ccoouurrtt  ccoossttss,,  
sseeccuurriittyy  ddeevviicceess  aanndd  gguuaarraanntteeeess,,  eettcc..  

33..  SSeeccuurriinngg  pprrooppeerr  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  pprroovvee  
yyoouurr  ssaallee  

SSaadd  eexxppeerriieenncceess  iinn  MMeexxiiccaann  ccoouurrttss  aarree  dduuee  ttoo  oonnee  
rreeaassoonn  oonnllyy::  llaacckk  ooff  ggoooodd  aanndd  ““aapppprroopprriiaattee””  eevviiddeennccee  
ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  ccaassee..  TToo  wwiinn  aa  ccoolllleeccttiioonn  ccaassee  aa  sseelllleerr  
nneeeeddss  ttoo  pprroovvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  11))  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aann  
ooffffeerr  ttoo  bbuuyy  oorr  ttoo  sseellll  ggooooddss,,  22))  tthhaatt  tthheerree  wwaass  
aacccceeppttaannccee  ttoo  tthhaatt  ooffffeerr,,  33))  tthhee  ssppeecciiffiicc  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhaatt  ssaallee,,  aanndd  44))  tthhaatt  tthheerree  
wwaass  ppeerrffoorrmmaannccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tteerrmmss..  AA  MMeexxiiccaann  
ccoouurrtt  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  tthhee  ppllaaiinnttiiffff  hhaass  ““ffuullllyy””  
pprroovveedd  tthhee  mmeerriittss  ooff  iittss  ccaassee  ttoo  ggrraanntt  jjuuddggmmeenntt..  TThhee  
ssppeecciiffiicc  ddooccuummeennttss  tthhaatt  hheellpp  ssaattiissffyy  ssuucchh  aa  bbuurrddeenn  ooff  
pprrooooff  aanndd  tthheerreeffoorree  sshhoouulldd  bbee  wweellll  kkeepptt  aarree  aass  
ffoolllloowwss  ((iinn  oorrddeerr  ooff  iimmppoorrttaannccee))::  

11..  CCrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn..  MMuusstt  iinncclluuddee  tteerrmmss  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  aallll  ootthheerr  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  hheerreeiinn  mmaaddee..  

22..  DDeelliivveerryy  rreecceeiippttss..  BBiillllss  ooff  llaaddiinngg  ffrroomm  tthhee  
ffrreeiigghhtt  ffoorrwwaarrddiinngg  ccoommppaannyy,,  ccooppiieess  ooff  tthhee  
MMeexxiiccaann  sshhiippppeerr  iimmppoorrttss  ((ppeeddiimmeennttoo  ddee  
iimmppoorrttaacciióónn)),,  oorr  ssiiggnneedd  ddeelliivveerryy  rreecceeiippttss..  

33..  PPuurrcchhaassee  oorrddeerrss..  FFaaxxeedd  oorrddeerrss  uunnddeerr  
pprroossppeecctt’’ss  lleetttteerrhheeaadd  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  jjuusstt  
““eemmaaiillss””..    

44..  IInnvvooiicceess..  AAuutthheennttiicc  iinnvvooiicceess  wwiillll  ssuuppppoorrtt  tthhee  
ffaacctt  uunnddeerr  tthhee  sseelllleerr’’ss  aaccccoouunnttiinngg  bbooookkss,,  tthhee  
ssaallee  wwaass  mmaaddee..    

BBeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  iitt  iiss  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  kkeeeepp  
oorriiggiinnaallllyy  ssiiggnneedd  oorr  aauutthheennttiicc  ddooccuummeennttss..  AAllll  ppaarrttiieess  
aanndd  iinnddiivviidduuaallss  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ssuucchh  ddooccuummeennttss  
((iissssuuaannccee,,  aacccceeppttaannccee,,  ssiiggnniinngg,,  eettcc..))  sshhoouulldd  bbee  
cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  ppooiinntteedd  oouutt..    

44..  AAddddiinngg  sseeccuurriittyy  ffoorr  ooppeenn  aaccccoouunntt  ssaalleess  

TThheerree  aarree  tthhrreeee  eeaassyy  wwaayyss  ttoo  aadddd  sseeccuurriittyy  ttoo  yyoouurr  
ssaallee::  11))  bbyy  aasskkiinngg  ffoorr  aa  ppeerrssoonnaall  oorr  ccoorrppoorraattee  
gguuaarraanntteeee  ffrroomm  tthhee  oowwnneerr,,  mmaaiinn  sshhaarreehhoollddeerr  oorr  
ccoonnttrroolllliinngg  ccoommppaannyy  ooff  tthhee  pprroossppeecctt  ccoommppaannyy,,  22))  bbyy  
ccrreeaattiinngg  aa  ffllooaattiinngg  lliieenn  --tthhrroouugghh  aa  pplleeddggee  aaggrreeeemmeenntt--  
wwhhiicchh  aapppplliieess  ttoo  aallll  ffuuttuurree  ggooooddss  ssoolldd,,  aanndd  33))  bbyy  
rreeqquueessttiinngg  aa  pprroommiissssoorryy  nnoottee  ((ppaaggaarréé))  ffrroomm  tthhee  
pprroossppeecctt..    

TThhee  ppeerrssoonnaall  gguuaarraanntteeee  aanndd  tthhee  pplleeddggee  ccaann  bbee  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee  
aass  lloonngg  aass  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssiiggnnaattuurreess  aappppeeaarr  iinn  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn..  KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhiiss  pprriivvaattee  pplleeddggee  
((oonnee  tthhaatt  iiss  nnoott  ssiiggnneedd  wwiitthh  aa  NNoottaarryy  aanndd  nnoott  ffiilleedd  aatt  
tthhee  rreeggiissttrryy))  wwiillll  oonnllyy  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  ssaalleess  rroouugghhllyy  
uunnddeerr  $$8855,,000000  UUSSDD..  IItt  wwiillll  hhoowweevveerr  aallllooww  ffoorr  
iimmmmeeddiiaattee  rreeppoosssseessssiioonn  aanndd  ssaallee  ooff  tthhee  ccoollllaatteerraall  
tthhrroouugghh  aa  vveerryy  ffaasstt  aanndd  rreelliiaabbllee  ssppeecciiaall  pprroocceeeeddiinngg..    

TThhee  pprroommiissssoorryy  nnoottee  wwiillll  bbee  ssiiggnneedd  sseeppaarraatteellyy  bbuutt  
wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn..  
TThhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddeedd  bbeeccaauussee  iitt  wwiillll  
pprroovvee  bbyy  iittsseellff  tthhaatt  aa  ddeebbtt  eexxiissttss,,  tthhaatt  iitt  iiss  vvaalliidd,,  aanndd  
tthhaatt  tthhee  ddeebbttoorr  hhaass  nnoott  ppaaiidd..  IItt  wwiillll  aallssoo  aallllooww  
ccoolllleeccttiioonn  tthhrroouugghh  aann  eexxeeccuuttiivvee  pprroocceeeeddiinngg  wwhhiicchh  
ggrraannttss  iinntteerriimm  rreelliieeff  tthhrroouugghh  aann  iimmmmeeddiiaattee  oorrddeerr  ffoorr  
tthhee  aattttaacchhmmeenntt  ooff  aasssseettss..  TThhiiss  iiss  aallssoo  aa  ffaasstt,,  rreelliiaabbllee,,  
lleessss  eexxppeennssiivvee  ttyyppee  ooff  pprroocceeeeddiinngg..  FFoorr  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  tthhee  ddrraaffttiinngg  ooff  pprroommiissssoorryy  
nnootteess  ggoo  ttoo  wwwwww..hhmmhhlleeggaall..ccoomm//ssiimmpplleesstteeppss..hhttmm..    

KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  aallll  ooff  tthheessee  sseeccuurriittyy  ddeevviicceess  sshhoouulldd  
bbee  ddrraafftteedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  aa  MMeexxiiccaann  aattttoorrnneeyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  MMeexxiiccaann  llaaww..  OOtthheerr  ttyyppeess  ooff  sseeccuurriittyy  
aaggrreeeemmeennttss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  hhiigghheerr--aammoouunntt  
ttrraannssaaccttiioonnss  oorr  aabboovvee--lleevveell  rriisskk  iinncclluuddee  tthhee  gguuaarraannttyy  
ttrruusstt  ((ffiiddeeiiccoommiissoo  ddee  ggaarraannttííaa)),,  mmoorrttggaaggee  ((hhiippootteeccaa)),,  
aanndd  ccoonnddiittiioonnaall  ssaallee..  TThheessee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonnssuulltteedd  
wwiitthh  MMeexxiiccaann  ccoouunnsseell..    

55..  CCrreeaattiinngg  mmoorree  ooppttiioonnss  ffoorr  lleeggaall  aaccttiioonn  

BBeessiiddeess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ooppttiioonnss  ooff  ssuuiinngg  iinn  MMeexxiiccoo  aass  
aaffffoorrddeedd  bbyy  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssttrraatteeggiieess,,  tthheerree  iiss  
aallssoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  ssuuee  iinn  aa  ccoouurrtt  ooff  yyoouurr  
jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  hhaavvee  tthhee  rreessuullttiinngg  jjuuddggmmeenntt  llaatteerr  
eennffoorrcceedd  uuppoonn  yyoouurr  ddeebbttoorr  tthhrroouugghh  aa  MMeexxiiccaann  ccoouurrtt..  



TThhiiss  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  iinncclluuddiinngg  aa  nneeuuttrraall  oorr  nnoonn--
eexxcclluussiivvee  jjuurriissddiiccttiioonn  ccllaauussee  iinn  yyoouurr  ccrreeddiitt  
aapppplliiccaattiioonn..  TThhiiss  wwoouulldd  pprroovvee  uusseeffuull  iinn  ccaasseess  wwhheerree  iitt  
iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ppiieerrccee  tthhee  ccoorrppoorraattee  vveeiill,,  oorr  wwhheenn  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  MMeexxiiccaann  jjuurriissddiiccttiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  
““uunnffrriieennddllyy””  ttoowwaarrddss  nnoovveellttyy  oorr  ccoommpplleexx  iissssuueess  iinn  llaaww  
ssuucchh  aass  tthhoossee  pprreesseenntteedd  bbyy  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssaallee  ooff  
ggooooddss..  AAnn  ooppttiioonn  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  
iinncclluuddeedd  iinn  yyoouurr  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  ssaammee  
rreeaassoonnss  eexxppllaaiinneedd,,  aanndd  ttoo  bbee  uusseedd  aalltteerrnnaattiivveellyy  
bbaasseedd  oonn  ssttrraatteeggyy..    

AA  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  
yyoouu  sshhoouulldd  oopptt  ffoorr  aarrbbiittrraattiioonn  oorr  bbeeggiinn  lleeggaall  
pprroocceeeeddiinnggss  iinn  aa  MMeexxiiccaann  ccoouurrtt  oorr  iinn  yyoouurr  oowwnn  
jjuurriissddiiccttiioonn..  TThhiiss  wwiillll  uussuuaallllyy  bbee  aa  ddeecciissiioonn  tthhaatt  wwiillll  
hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  yyoouurr  MMeexxiiccaann  aanndd  UUSS  
ccoouunnsseell..  YYoouu  wwiillll  hhoowweevveerr  hhaavvee  aallrreeaaddyy  pprroovviiddeedd  aa  
nnuummbbeerr  ooff  wweeaappoonnss  ttoo  yyoouurr  ccoolllleeccttiioonn  llaawwyyeerr  ffoorr  
eevveenn  mmoorree  cchhaanncceess  ooff  ssuucccceessss..  

CCoonncclluussiioonnss  

IItt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  sseellll  iinn  MMeexxiiccoo  oonn  ooppeenn  aaccccoouunntt  tteerrmmss  
aanndd  ttoo  ddoo  iitt  ssuucccceessssffuullllyy..  TToo  ddoo  tthhiiss  yyoouu  hhaavvee  ttoo  
ccrreeaattee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  nneeww  ccrreeddiitt  aanndd  ssaalleess  ppoolliiccyy  
tthhaatt  wwiillll  eeffffeeccttiivveellyy  aaddddrreessss  aanndd  mmiittiiggaattee  tthhee  rriisskkss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssuucchh  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssaalleess..  SSuucchh  ppoolliiccyy  
sshhoouulldd  aallwwaayyss  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  11))  ccoonndduuccttiinngg  
pprrooppeerr  dduuee  ddiilliiggeennccee  wwoorrkk  ttoo  cchheecckk  oonn  tthhee  pprroossppeecctt,,  
22))  tthhee  uussee  ooff  aa  ccrreeddiitt  aapppplliiccaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  tteerrmmss  
ttoo  yyoouurr  aaddvvaannttaaggee,,  33))  oobbttaaiinniinngg  aanndd  kkeeeeppiinngg  
aapppprroopprriiaattee  ddooccuummeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouurr  ccaassee,,  44))  
aaddddiinngg  pprroommiissssoorryy  nnootteess,,  gguuaarraanntteeeess,,  pplleeddggee  
aaggrreeeemmeennttss  oorr  ootthheerr  sseeccuurriittyy  ddeevviicceess  aass  nneeeeddeedd,,  aanndd  
55))  ccrreeaattiinngg  ooppttiioonnss  ffoorr  lliittiiggaattiinngg  aabbrrooaadd  oorr  ppuurrssuuiinngg  
aarrbbiittrraattiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  yyoouu’’rree  aabbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  ppllaann  ooff  tthhiiss  
ssoorrtt  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  aa  ggoooodd  UUSS  aanndd  MMeexxiiccaann  ccoouunnsseell  
wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhiiss  aarreeaa,,  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  
ssuucccceessssffuullllyy  nnoott  oonnllyy  eenntteerr  tthhee  MMeexxiiccaann  mmaarrkkeett,,  bbuutt  
ttoo  ssttaayy  tthheerree  aanndd  ssttaayy  tthheerree  oonn  ttoopp..  
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