Toda a legislação e
informação de preparação para os exames
(Angariação e Mediação Imobiliária do InCI)

:19€*

Pen Drive 8G:54€

CD:24€

Pen Drive normal:34€
Todos os preços incluem IVA e portes por correio azul

Entrega em 2 dias úteis, após confirmação de pagamento
(aproximadamente, dependendo dos correios)

Receba comodamente, no seu escritório, em casa ou na morada que indicar,
TODA A INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO necessárias para:
A gestão corrente das empresas de Mediação Imobiliária e Angariadores.
Obter aprovação nos exames de Mediação e Angariação Imobiliárias, que
atribuem capacidade profissional ou permitem a renovação das licenças AMI.

Poupe tempo, lendo os resumos incluídos.
Pratique e avalie os seus conhecimentos com os exames anteriores já resolvidos.
Substitui a compra de vários livros e a perda de horas na Internet à procura da
legislação relevante.
Inclui toda a legislação descrita no DL 707/04 e ainda muitos outros
ficheiros importantes, nomeadamente:
Exames anteriores resolvidos, incluindo o último.
Toda a legislação necessária, incluindo a nova legislação de Junho de 2011;
Branqueamento de Capitais; Certificação Energética; NRAU; seguro de
responsabilidade civil; taxas; livro de reclamações (nova legislação);
procedimentos administrativos; definição de capacidade profissional; etc.
Regulamento do exame,
Bibliografia aconselhada,
Exames da APEMIP resolvidos (Angariação e Mediação),
FAQs sobre mediação e angariação,
Contrato colectivo de trabalho do sector Imobiliário, e muito muito mais
Inclui ainda vários resumos nomeadamente da legislação para as actividades
de Mediação e Angariação Imobiliária; do NRAU (arrendamento); dos aspectos
legais, burocráticos e fiscais sobre a compra / venda de imobiliário em
Portugal; certificação energética; branqueamento de capitais, etc
* Por uma questão de peso, por e-mail não será enviada toda a informação, mas apenas a necessária para passar no
exame: legislação principal e últimos exames resolvidos.
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Compilação de informação e legislação de preparação
do exame do InCI (Mediação e Angariação Imobiliária)

FICHA DE ENCOMENDA
e-mail: 19€ -

Nota: Por e-mail será apenas enviado a legislação principal e os últimos exames.

CD: 24€
Pen Drive normal (reutilizável): 24€
Pen Drive 8G (grande capacidade e reutilizável): 34€
(Todos os itens incluem portes por correio azul e IVA à taxa de 23%)

Forma de pagamento:
Transferência bancária 0u depósito em conta, de ________________€ em nome de
____________________________, para o NIB: 0032.0303.00200042675.74 (Banco Barclays)
Pagamento por cheque, à ordem de DWBH Unipessoal, Lda., enviado para:
Rua Ofélia Cruz Costa, 741 - R/C Tras. – 4455-139 Lavra
Pagamento contra-reembolso (acrescem portes no valor de 10€).
Pretendo receber a factura antecipadamente no e-mail: __________________________

Dados para Facturação:
Nome: ___________________________________ NIF__________________
Morada: _______________________________________________________
______ / ______- __________________ Telefone: ______________________
e-mail: _________________________

Ao cuidado de ____________________

Dados para o envio (se diferente):
Nome: ________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________
_____________________________________________________________
______ / ______ - __________________

Ao cuidado de: ________________

Enviar esta ficha de encomenda preenchida, juntamente com a prova de
pagamento para:
Correio electrónico: help@dwbh.pt
Correio: Rua Ofélia Cruz Costa, 741 - R/C Tras. – 4455-139 Lavra.
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