Verein Serbischer Akademiker Schweiz
Srpsko akademsko udruženje u Švajcarskoj
Postfach 2410, 8021 Zürich 1
serbischeakademiker.ch
finanzen@serbischeakademiker.ch
+41 76 330 14 09 (Nikola Vukajlovic)

Образац за донацију и спонзорство
Својим доприносом подржавате активности удружења, а самим тим и доприносите испуњењу визија и циљева Српског
академског удружења у Швајцарској. Детаље вашој донацији или спонзорству можете нам доставити путем овог обрасца.
Информације о облицима финансирања удружења и категоризацији донација могу се наћи у Информативном листу о
донацијама и спонзорству.

Подаци о вама / привредноm друштвуu

1.

Име и презиме физичког лица /
назив привредног друштва
Адреса и бр.
Поштански број, град
Телефон
И-мејл
Струка / индустријски сектор

Врста и износ донације

2.

Означите одговарајућа поља и попуните информације:
1.

Категорија подршке

•

Донација (приватна лица, фондације) лева колона

2.

Врста донације

•

Новчана донација

•

Спонзорство (правна лица) десна колона

•

Новчано спонзорство

наставите под бројем 3

наставите под бројем 3

Неновчана донација (нпр. Донација у натури)

•

Неновчано спонзорство (нпр. Донације у натури, услуге)

•

Обратите се удружењу да бисте проценили донацију

3.

Износ новчане донације

Категорија
•

Обратите се удружењу да бисте проценили донацију

Износ вашег доприноса

Категорија

Покровитељ

•

ЦХФ 50.- до ЦХФ 299.-

Износ вашег доприноса

Спонзор
од ЦХФ 500.-

Бронзани
•

Спонзорство је повезано са разматрањем удружења.
О накнади се унапред договара и уговорно предвиђа.

покровитељи
ЦХФ 300.- до ЦХФ 499.-

•
•

Сребрни покровитељи
ЦХФ 500.- до ЦХФ 999.Златни

покровитељи

од ЦХФ 1000.-

4.

Спецификација намене донације

•

Донација без посебне намене

•

Спонзорство без посебне намене

•

Донација са посебном наменом (контактирајте удружење)

•

Спонзорство
удружење)

5.

Јавно навођење имена/назива донатора / спонзора

•

Да (Име и слика донатора)

•

Не (нема јавног објављивања донације)

Потпис, место, датум:

•

Да

са

посебном

наменом

(контактирајте
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3.

Банковни подаци Српског академског удружење у Швајцарској

За донације до ЦХФ 299.-, молимо вас да износ пребаците директно на наш рачун удружења у Zürcher Kantonalbank. Ако
желите да уплатите на поштанском шалтеру, можемо вам послати празну уплатницу. Чим примимо уплаћени износ, издаћемо
вам потврду о донацији.
Bank:

Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich

Zugunsten:

Verein Serbischer Akademiker Schweiz, 8021 Zürich 1

Konto-Nr.:

1148-2981.331

IBAN:

CH80 0070 0114 8029 8133 1

BIC(Swift):

ZKBKCHZZ80A

Bankclearing:

700

Zahlungszweck:

Spende

Донације веће од 300 ЦХФ - врше се плаћањем фактуре. Удружење издаје рачун за жељени износ донације или спонзорства.
Чим примимо уплаћени износ, издаћемо потврду о донацији. Радо ћемо вам објаснити поступак лично.

Питања и предлози на тему
За сва питања и предлоге у вези са финансирањем удружења, као и донацијама и спонзорству слободно се обратите Николи
Вукајловић путем мејла finanzen@serbischeakademiker.ch или на број +41 76 330 14 09.
Срдачан поздрав, чланови вашег одбора!

