Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov:
Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija
Slamnikarska 3B
1230 Domžale
Slovenija
ali na mail: info@fiabci.si

PRISTOPNA IZJAVA
Dovolim objavo
(obkrožite)

Izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
1. Ime in priimek:
2. Ime podjetja, zaposlitve:
3. Naslov bivališča (ulica in hišna št.):
4. Poštna številka in kraj:
5. Telefon: +386
6. GSM: +386
7. Faks: +386
8. E-pošta za kontakt:
9. Spletna stran:
10. Korespondenčni jezik (ang., nem., špan):
11. Vaša slika:
11. Področje delovanja (ustrezno obkrožite):
o Upravljanje (property management) - ADM
o Svetovanje (consulting)- CNS
o Financiranje (financing) - FIN
o Zemljišca (rural) - RUR
o Pisarne (office)- OFF
o Ocenjevanje (valuation, appraisal)- EXP
o Industrija (industrial) - IND
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o Posredovanje (brokerage) - TRA
o Razvoj (development) - PRO
o Arhitektura/urbanizem (architecture/urban.) - ARC/URB
o Trgovine, lokali (retail) - COM
o Stanovanja (residential) - RES
o Prosti cas, šport (leisure)- REC
o All

Pristopam v Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija«, Slamnikarska 3b, 1230 Domžale, kot
o mednarodni član (gospodarski subjekt) z obveznim vpisom člana v mednarodni katalog
o

o
o
o
o
o
o

FIABCI - 400,00 EUR,
domači član (gospodarski subjekt) - 200,00 EUR,
domači član (individualni) - 100,00 EUR,
mladi član – 75,00 EUR,
študent – 50,00 EUR,
drug subjekt javnega in zasebnega prava – oproščen članarine,
akademski član - oproščen članarine,
častni član – oproščen članarine.

*Domači član (individualni) ne sme imeti lastniških povezav do pravnih oseb ali lastniške deleže v pravnih osebah.
*Zastopnik pravne osebe je seznanjen z namenom delovanja Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija in meni, da glavna dejavnost in tudi druge dejavnosti pravne osebe, niso v konfliktu interesov z
dejavnostmi Združenja.
Strinjam se, da se, skladno z zakonom o osebnih podatkih, objavijo označeni osebni podatki na spletnih straneh
društva. Ime in priimek ter slika člana s kratkim opisom dejavnosti so skladno s sklepom, sprejetim v juniju 2011
na delovni seji Združenja UO FIABCI Slovenija, obvezna.

Datum:______________

Lastnoročni podpis:________________

