
ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ

ДАТА НА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

ДАТА НА РАЃАЊЕ БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА МАТИЧЕН БРОЈ

ИМЕ ТАТКОВО ИМЕ ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА И МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДОМАШЕН ТЕЛЕФОН

ИМЕ И АДРЕСА НА ФИРМАТА ВО КОЈА РАБОТИ ТЕЛЕФОН НА РАБОТА

ДЕЛОВНА БАНКА БРОЈ НА ТРАНСАКЦИОНА СМЕТКА

E-mail АДРЕСА

EURO BUSINESS CENTER-SKOPJE

ПРИЈАВА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

 РАБОТЕН БРОЈ

ЕУРО БИЗНИС ЦЕНТАР ДOOЧЛЕН

Еуро Бизнис Центар ДOO, кеј 13-ти Ноември 3/4-13, 1000 Скопје, Република Македонија

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

                                        Факс: 02 310 33 90 Тел: 02 310 33 80  

Со мојот потпис на овој документ Пријава за зачленување и нејзино прифаќање од страна на 
Еуро Бизнис Центар ДOO  се согласувам да бидам независен член на компанијата под следниве услови:

1. Ќе се однесувам во секое време во согласност со Правилата и Кодексот на етиката, како и проследените услови и 
инструкции од страна на компанијата. Дополнителните публикувани информации и инструкции од страна на 
компанијата ќе се сметаат за составен дел на оваа пријава.

2. Врз основа на обемот на набавките од компанијата ќе ми биде исплатена месечна заработка која ќе се пресметува 
според правилата и условите  објавени од страна на компанијата.

3. Познато ми е дека со овој документ станувам член, а не вработен во компанијата. Доколку преземам било какви 
деловни активности со производите купени од Компанијата, истите ќе ги вршам во свое име и за своја сметка. Сите 
обврски, трошоци и одговорности во врска со горенаведените активности ќе бидат на моја лична одговорност.

4. Исто така, ја прифаќам и одговорноста да ги регистрирам таквите активности кај надлежните органи и да ги плаќам 
сите давачки и други трошоци кои би произлегле од таквите активности.

5. Се согласувам да ги плаќам производите кои ги купувам во согласност со условите за плаќање на компанијата.

6. Познато ми е дека секое нарушување на горенаведените услови може да доведе до прекинување на членството од 
страна на компанијата без одлагање. Членството можам и доброволно да го прекинам по писмен пат со две недели 
отказен рок.

7. Ја гарантирам тајноста на податоците на компанијата од доверлива природа (вклучувајќи ги информациите за 
продажбата, пазарот и производите).

ПОДАТОЦИ ЗА СПОНЗОРОТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАБОТЕН БРОЈ

АДРЕСА И МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ E-MAIL АДРЕСА

e-mail: info@eurobc.com.mk           web:  www.eurobc.com.mk
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