ANSÖKAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN
Nr _ _______________
CENTRALHANDELSKAMMAREN
Nämnden för förtjänsttecken
PB 1000
00101 HELSINGFORS
Vi anhåller on Centralhandelskammarens
q förtjänsttecken (i brons, silver eller guld) för tjänstgöring hos samma arbetsgivare
q förtjänsttecken för verksamhet som självständig företagare
q medalj för livsgärning i silver för minst 20 års verksamhet i näringslivets tjänst
q medalj för livsgärning i guld för minst 30 års verksamhet i näringslivets tjänst
q förtjänsttecken i järn
q Förtjänsttecken i guld q förgyltt silver q 18 karats guld
På baksidan tilläggsuppgifter som skall fogas till ansökan.

UPPGIFTER OM TECKNENS BESTÄLLARE:
Firma/beställarens namn			

FO-nummer

Näradress 		

Postnummer och -kontor

Telefonnummer

Företagets etableringsår

Kontaktperson

Företagets verkställande direktör 		
Medlem i handelskammaren

q nej

Företagets bransch
Handelskammarens namn

Antalet anställda

Medlemsföretagets namn (t.ex. moderbolag)

q ja

UPPGIFTER OM TECKNENS LEVERANS:

q Per post 		

Datum före vilket tecknen bör levereras

q Till annan än beställaren (namn och adress)
q Avhämtas från Centralhandelskammaren. Meddelande om avhämtningen (namn och tfn)

UNDERSKRIFT:
Plats och datum 		

Underskrift

Firma		

Namnförtydligande

FIRMA, som önskas utskriven på diplomet

IFYLLS AV CENTRALHANDELSKAMMAREN:
Kundnr

Ansökans nr

Handelskammarens nr

Medlems-/mängdrabatt

Leveransdag och -sätt

VÄND

UPPGIFTER SOM SKALL FOGAS TILL ANSÖKAN OM DEM SOM SKALL TA EMOT
CENTRALHANDELSKAMMARENS FÖRTJÄNSTTECKEN
Antalet
år för
tecknet

Yrke eller titel
(om dessa önskas
utskrivna på diplomet,
ej förkortningar)

Förnamn och släktnamn

Datum, då
ifrågavarande
person anställs eller
inlett eget företag

Diplomets språk
finska/svenska/
engelska/tyska

Diplomets
datering

Uppgifter som skall fogas till ansökan om
Centralhandelskammarens medalj för livsgärning
som separat bilaga:

Uppgifter som skall fogas till ansökan om
Centralhandelskammarens förtjänsttecken
i järn som separat bilaga:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medaljmottagarens förnamn och släktnamn
Yrke eller titel, om de önskas utskrivna på diplomet
Medaljmottagarens livshistoria
Diplomets datering
Diplomets språk
finska/svenska/engelska/tyska

Teckenmottagarens förnamn och släktnamn
Yrke eller titel, om de önskas utskrivna på diplomet
Motivering för ansökan
Diplomets datering
Diplomets språk
finska/svenska/engelska/tyska

Aleksandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors, Telefon (09) 4242 6200, Fax (09) 650 303, FO-nummer 0201469-2
Nordea 200138-467796, Sampo 800011-176701, Okobank 580013-20097883
www.chamber.fi

Dags för erkänsla!

