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АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ

Київ, Україна

Вітаємо Вас на сайті ГО “Агентство з розвитку
вексельного ринку”
ГО “ Агентство з розвитку вексельного ринку ” об'єднує всіх, хто
цікавиться
вексельним обігом, проблематикою
відродження
вексельного ринку в Україні, бажає отримувати консультації
експертів з питань вексельного обігу, завжди бути в курсі останніх
новин, взяти участь у роботі над новими проектами щодо
вдосконалення
вексельного
законодавства,
розширення
функціональних сфер використання векселів тощо.

Членами Агентства є фізичні особи. Запрошуємо Вас до нашої
спільноти, якщо ви студент, фахівець, експерт або просто бажаєте
покращити свої знання в галузі вексельного обігу. У нас є різні
програми участі в діяльності нашого Агентства.

Як стати членом ГО “ Агентство з розвитку
вексельного ринку ”
Щоб стати членом Агентства потрібно:
 Ознайомитися із Статутом та Положенням про членство в Агентстві
 Заповнити Анкету на сайті
 Отримати інформацію щодо подачі Заяви на вступ до Агентства
 Подати Заяву про вступ до Агентства
 Сплатити членський внесок
 Зареєструватися на сайті Агентства –
та отримати доступ до внутрішньої сторінки сайту
Внутрішня сторінка сайту є доступною лише для членів Агентства

Приймай активну участь у всіх проектах та заходах Агентства!

Переваги членства в Агентстві
 Доступ до баз даних Агентства через авторизований доступ на
сайті Агентства, ознайомлення з аналітичними матеріалами
щодо вексельного обігу
 Структурована база законодавчих та нормативних актів з
питань обігу векселів
 Участь в Проектах з питань розвитку вексельного обігу (у складі
робочих груп або в процесі обговорення), робота в робочих
органах Агентства (Експертна Рада, Консультант, інші),
можливість надавати власні ініціативи щодо розвитку
вексельного ринку та реалізовувати їх
 Участь у семінарах, зустрічах, нарадах Агентства,
класах від найкращих фахівців українського ринку

майстер-

 Консультації провідних експертів з вексельних питань
 Можливість бути в курсі всіх цікавих заходів, в яких приймає
участь Агентство

Нові виклики, нові можливості!
Знання, натхнення,
розвиток і власна реалізація
Увесь вексельний світ –
в твоїх руках!
З повагою,
колектив Агентства з розвитку вексельного ринку
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