Заява на членство та вступ до
Німецько-Української промислово-торговельної палати
Цим самим, наступна юридична особа, яку я представляю на основі статуту, довіреності чи
іншого правового акту, подає заяву на членство в асоціації
„Німецько-Українська промислово-торговельної палата“:

Поля для обов'язкового заповнення
1.1

Повна назва юридичної особи, яка буде членом
палати:

1.2

Повна назва юридичної особи, яка буде членом
палати, німецькою мовою:

1.3 Організаційно-правова форма:
1.4

Реєстраційний номер (для українських суб'єктів
права та представництв, якщо відомо):

Керуючий справами (чи генеральний/
2.1 виконавчий директор, голова правління,
керівник представництва) в Україні:
2.2

Контактна особа з AHK (якщо відрізняється від
п. 2.1), посада:

3.

Повна адреса офіційного місця перебування
від п. 1.1:

3.1 Вулиця та номер будинку:
3.2 Доповнення (будівля, поверх, бюро):
3.3 Поштовий індекс, місто, країна:
3.4 Федеральна земля/ регіон/ область
4.1 Контактний E-Mail:
4.2 Телефон:
4.3 Факс:
4.4 Інтернет-сторінка:
5. Галузь:
6.1 Вид діяльності, спеціалізація в межах галузі:
6.2 Категорія внеску (див. наступну сторінку)

A
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Не обов'язкові поля
Як Ви дізнались про членство в Палаті?

7.

8.

• Знайомий з мережею палат через інші країни
• Інтернет
• Колеги
• Мас-медіа
• Публікації палати
• Заходи палати
• Інше

Чи отримували Ви консультацію з приводу членства?
Якщо так, вкажіть, будь ласка, ім’я співробітника Палати:

Поля для обов'язкового заповнення
Я даю свою згоду на обробку персональних даних для
оприлюднення профілю фірми на сторінці Палати і у
друкованій формі, а також з метою встановлення контакту зі
мною зі сторони AHK Ukraine.
Місце, дата
Штемпель та підпис уповноваженого представника
підприємства

Положення про сплату внесків
Порядок вступу згідно пункту 1) та 2) Статті 12 Статуту, а також на основі рішення установчих зборів
від 14.06.2016.
Будь ласка, позначте свою категорію в пункті 6.2 заяви на членство:
Категорія

Кількість
cпівробітників у
світі¹

Членський внесок
до AHK Ukraine

1.

Річний членський внесок

A.

Малі (дрібні) підприємства

≤ 50

600 Євро

AA.

> 50

1.400 Євро

–

Мін.
2.500 Євро

B.

Середні та великі підприємства
Прайм-членство передбачає:
• Розміщення банерів на сторінці палати
• Безкоштовна участь на платних заходах
для двох осіб
• Знижка до 50% на 1 спонсорський
внесок, максимально 1.500 Євро
Спілки, ТПП та інші організації

–

600 Євро

2.

Вступний внесок

C.

Разовий вступний внесок

AAA.

400 Євро

¹ Дані стосуються кількості співробітників підприємства або групи підприємств у всьому світі, включаючи також співробітників
контролюючої юридичної особи, або контролюючої групи компаній у всьому світі.
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