Dialoga
KU LT U R A

Vloga za članstvo

Želimo postati član Ameriške gospodarske zbornice
v Sloveniji ― AmCham Slovenija.
* Zahtevano
polje ne sme
ostati prazno.

Ime podjetja:*

Naslov:*

Davčna številka:*

Ime in priimek uradnega zastopnika:*

Naziv:*

Elektronski naslov:*

Telefon:

Podatki o podjetju
Prosimo, navedite imena zaposlenih v vašem podjetju, za katere želite, da prejemajo vabila na dogodke
AmCham Slovenija in so vključeni v aktivnosti AmCham Slovenija: ime, priimek, naziv, telefon, elektronski
naslov. Predlagamo, da dodate zaposlene z različnih področij (marketing, finance, kadrovska služba itd.).

Podjetniki
in neprofitne
organizacije
do 5 oseb.
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Korporativni člani
do 10 oseb.
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Patron člani
do 15 oseb.
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Kategorije članstva

Več o kategorijah
članstva na
www.amcham.si.

Kategorija članstva je določena s strani Sveta guvernerjev in je v skladu z letnimi prihodki podjetja.
Kot je določeno v pravilniku o članstvu, imajo vsi člani AmCham Slovenija možnost prehoda v višjo
kategorijo, ne glede na prihodke podjetja ali skupine, kateri pripadajo. Članarina se plača v obdobju
tridesetih (30) dni po izdaji računa članu poslovne skupnosti AmCham Slovenija.

Prosimo, označite primerno kategorijo članstva:

Patron članstvo
Patron je posebna kategorija članstva, Patron člani
pa v največji meri podpirajo poslanstvo, vrednote in
delovanje AmCham Slovenija. Ravno zato so Patroni
za nas izjemnega pomena, saj njihov doprinos in
sodelovanje pomagata pri širjenju pozitivnih sprememb.
Kategorija Patron vsem Patron članom nudi priložnost
vseh ugodnosti in promocijskih aktivnosti, ki jih ponuja
članstvo v AmCham Slovenija, poleg tega pa so podjetja,
ki se odločijo za tovrstno članstvo, deležna še dodatnih
ekskluzivnih ugodnosti, dodatne vidnosti in še večje
vključenosti. Letna članarina znaša 3300 EUR + DDV.
Novim članom se zaračuna enkratna začetna pristojbina v
znesku 100 EUR + DDV. Število Patron članov je omejeno.
Patron članstvo je možno samo s posebnim povabilom.

Korporativno članstvo
Letni promet družbe ali skupine, ki ji družba pripada,
znaša več kot 1,5 milijona EUR. Letna članarina znaša
1650 EUR + DDV. Novim članom se zaračuna enkratna
začetna pristojbina v znesku 100 EUR + DDV.

Podjetnik
Letni promet družbe ali skupine, ki ji družba pripada,
znaša manj kot 1,5 milijona EUR. Letna članarina znaša
825 EUR + DDV. Novim članom se zaračuna enkratna
začetna pristojbina v znesku 100 EUR + DDV.

Neprofitna organizacija
Organizacija je registrirana kot neprofitna organizacija
v Sloveniji ali ZDA. Letna članarina znaša 275 EUR + DDV.
Novim članom se zaračuna enkratna začetna pristojbina
v znesku 100 EUR + DDV.

* Zahtevano
polje ne sme
ostati prazno.

Naslov za izdajo računa za članarino:*
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Kontaktne informacije

* Zahtevano
polje ne sme
ostati prazno.

Kontaktna oseba (za administrativne zadeve):*

Telefon:*

Elektronski naslov:*

Kontaktna oseba (za računovodske zadeve):*

Telefon:*

Elektronski naslov:*

Seznanjeni smo, da bo ta vloga za članstvo predložena v odobritev Svetu guvernerjev AmCham Slovenija.
Seznanjeni smo s Statutom AmCham Slovenija.

Izjava o varovanju osebnih podatkov
Informacije, ki jih navajate v Vlogi za članstvo, bodo uporabljene izključno za namene komunikacije in poslovanja z vami in z zaposlenimi
v vašem podjetju, ki je član AmCham Slovenija. AmCham Slovenija ima Politiko zasebnosti, ki jo lahko najdete na spletni strani AmCham
Slovenije tukaj. Vse informacije, ki jih navajate v tej Vlogi za članstvo, bodo shranjene in uporabljene v skladu s to Politiko zasebnosti.
AmCham Slovenija lahko objavi seznam članov ali letno knjigo, ki lahko vključuje imena, elektronske naslove, telefonske številke in naslove
članov, ter je lahko v vpogled vsem v elektronski oz. tiskani obliki. AmCham Slovenija lahko objavi fotografije in/ali posnetke dogodkov
in njihovih udeležencev na svoji spletni strani, na družbenih omrežjih in/ali v AmCham letni knjigi. Ob tem so lahko objavljena tudi imena
članov, naslovi in imena podjetij, ter so s tem vidna vsakomur v elektronski oz. tiskani obliki. Če se z objavo vaših fotografij, posnetkov in
drugih podatkov ne strinjate, vas prosimo, da nas kontaktirate na office@amcham.si.

Soglašamo z uporabo naših podatkov v skladu s Politiko zasebnosti AmCham Slovenija in kot je
zapisano zgoraj.

Pogoji članstva

Članstvo je veljavno s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil poslan račun za članstvo.
Članstvo se vsako leto avtomatično podaljša, razen v primeru, ko je le-to aktivno prekinjeno. V skladu s
Statutom AmCham Slovenija (člen 4.5.2.) mora član, če želi izstopiti iz zbornice, svojo odločitev pisno
sporočiti najpozneje do 31. 10. tekočega leta.

Datum:

Žig:

Podpis:

Pošljite vlogo na: office@amcham.si
ali na naslov:
AmCham Slovenija, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
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