РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Чуждестранни инвестиции и Инвестиции в недвижими имоти ‐
Европейски и български регулации
София, България
Петък, 12 Април и Събота, 13 Април 2019 г.
Онлайн регистрация на www.uianet.org
или моля, попълнете и върнете този формуляр по електронна поща, факс или поща на адрес:
UIA (International Association of Lawyers)
20 rue Drouot, 75009 Paris, FRANCE
Tel: +33 1 44 88 55 66 / Fax: +33 1 44 88 55 77 / Email: uiacentre@uianet.org
Фамилно име: .................................................................................................................................................................
Собствено име: ...............................................................................................................................................................
UIA идентификационен номер (ако вече имате такъв):

M I ______________________________ __ __ __ __ _

Дружество: ......................................................................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................................
Пощенски код: ....................................................................... Град: ..............................................................................
Държава: .........................................................................................................................................................................
Телефон: ................................................................................. Факс: .............................................................................
Email: ...............................................................................................................................................................................
Дата на раждане: ...........................................................................................................................................................
EС ДДС номер: ......................................................................................................................................................
Специални изисквания (специална диета, алергии, инвалидност, т.н.): ...........................................................
...............................................................................................................................................................................
Време на пристигане / отпътуване и номера на полети: ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Хотел: ....................................................................................................................................................................

A. РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА СЕММНАРА
Преди
12 Март
 € 350*

След
13 Март
 € 400*

 € 300*

 € 350*

Не‐членове на UIA
Не‐членове на UIA млади
адвокати (<35 години) **

 € 400*

 € 450*

 € 350*

 € 400*

Български участници

 € 110*

 € 150*

*Суми без ДДС

Членове на UIA
Млади членове на UIA (<35
години) **

* ДДС (20%) може да се начисли
на
основание
Европейска
Директива 2006/112/CE от 28
ноември 2006 г.
Ако посочите ДДС номер от ЕС,
няма да бъде начисляван ДДС. За
повече
информация
моля,
свържете се с UIA.

**Моля, представете доказателства за възраст, за да се ползвате от таксата за млади адвокати

B. СОЦИАЛНИ СЪБИТИЯ НА СЕМИНАРА
Моля, посочете по‐долу дали имате намерения да вземете участие в следните събития, включени в
регистрационна такса.
 Welcome Коктейл – четвъртък 11 април

 Обяд – петък 12 април

C. ОПЦИОНАЛНА ВЕЧЕРЯ (ЦЕНАТА НА КОЯТО НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА)
 Опционална вечеря – петък, 12 април

Моля резервирайте __ лица за вечерята

€ 45 (без ДДС) x __ /
Общо (C) (без ДДС) €……….

D. ОБЩА СУМА
ОБЩО (A) без ДДС – Регистрационна такса
ОБЩО (C) без ДДС – Опционална вечеря

€ .......................
€ .......................
ОБЩО (A+C) без ДДС

€ ........................

Дължим ДДС (20%)*

€ ........................

Ако представите ДДС номер от ЕС, ДДС няма да се начислява

ОЩБО (A + C + ДДС)

€ ........................

* ДДС (20%) може да се начислява към посочената по‐горе сума на основание Европейска Директива 2006/112/CE от
28 ноември 2006 г. Ако представите ДДС номер от ЕС, няма да се начислява ДДС. За повече информация моля,
свържете се с UIA.

E. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ И ОБЩО УСЛОВИЯ
Аз, долуподписаният, потвърждавам, че съм прочел и приемам политиката за отказ и общите условия, дадени
на страница 6 от програмата за регистрация. Регистрацията ми ще бъде взета предвид само след получаване
на плащането ми.
Участникът е наясно, че неговият образ и / или глас може да бъде записан или заснет по време на целия
конгрес и чрез подписване на тази регистрационна форма, предоставя на UIA правото да използва,
възпроизвежда и разпространява съответните изображения и записи от всеки известни или неизвестни
средства и на всички видове медии, за неограничен срок, напълно безплатно.
Долуподписаният потвърждава, че е бил информиран за обработката на личните данни, съдържащи се в този
формуляр от UIA, както е описано на страница 6 от програмата за регистрация.

F. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


С банков превод в € /евро/, без разноски за получателя, в полза на Union Internationale des Avocats,
основание: “2019 Sofia Seminar”, по следната банкова сметка:
Société Générale – Paris Elysées Entreprise
91, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris ‐ France
BIC / SWIFT N°: SOGEFRPP
IBAN: FR76 3000 3033 9200 0503 4165 164



С кредитна карта:  Visa
 Mastercard
Card N°: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Expiry date: _ _ / _ _
3 digits: _ _ _
Name of card holder: ……………………………………………………………………..........……….......……………………………

I authorise the Union Internationale des Avocats to debit the above mentioned credit card in the amount of € (EUR) ...........

Дата: …...../…....../….....

Подпис: ..........................................................

