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Pedido de admissão
Por favor preencha Preencha de forma legível ou diretamente na área de trabalho (PDF interativo)

Como membro ICOSIM você recebe um desconto de 10 % sobre o preço líquido de compra para compras de produtos OroTox® 
ou MindLINK®. Além disso, os membros do ICOSIM recebem uma opção de pré-compra do dispositivo de medição por ultrassom 
CaviTAU®.

O processamento do seu registo requer o mandato de débito direto SEPA / pagamento PayPal e o consentimento para o 
processamento de dados e na página 2.

Receba nossa newsletter exclusiva de graça! (Nós somente precisamos do seu endereço de  e-mail address e seu consentimento)

Como membro de pleno direito, você será administrado como pessoa física e como pessoa jurídica como empresa (por exemplo, 
prática conjunta).

Mais informações → ver estatutos da associação https://icosim.de/pt/.

Solicito minha admissão no ICOSIM e.V. Como:

Membro Pleno Pessoa Jurídica

Por favor selecione Specialization¹

Odontologia geral

Evironmental Denistry

Cirurgia oral

Implantodontia

Cirurgião Bucomaxilofacial

Outros

Sim, gostaria de receber notícias do ICOSIM e.V., os resultados da pesquisa e desenvolvimento de produtos pelo Dr. Dr. 
(PhD-UCN) Johann Lechner e assinar as informações de e-mail correspondentes.

Empresa / Prática

Saudação / Título Data de Nascimento

Primeiro Nome Ultimo Nome

Rua CEP / Cidade

E-mail Celular / Telefone
Por favor escreva seu endereço de e-mail corretamente! Obrigado!

Status/ tipo de associação* Taxa de Membro Por favor selecione

Profissional / Membro Regular / 
Comfort Member € 99.00

Profissional / Membro Ativo / 
Contributional Member € 199.00

Membro do Conselho Científico / 
Member of Scientific Council € 249.00

Circle Member / Parceiro industrial / 
Instituição / Clínica

Silver

Gold

Platinum

 

€ 4,499.00

€ 9,499.00

€ 14,499.00

Executive Council € 999.00

¹ Todos os nossos membros recebem um cartão de membro que pode ser 
usado como crachá.

Portanto, informe-nos qual nome de especialista deve aparecer neste ID.

Se você ainda estiver em treinamento avançado, usaremos o termo 
"doutor".

Local / Data / Assiantura:✘

Fui recrutado como membro ou tomei conhecimento da sua associação através de:

Por favor, assine e envie juntamente com o mandato de débito direto SEPA/pagamento PayPal preenchido e o consentimento 
para proteção de dados via fax para +49 89 69 38 62 56 ou escaneado por e-mail para contact@icosim.de ou por correio (em 

envelope endereçado) a ICOSIM e.V., Gruenwalder Str. 10A, 81547 Munique, Alemanha. Muito obrigado!

https://icosim.de/pt/
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Mandato de débito direto básico SEPA / pagamento por PayPal
Autorizo   o ICOSIM e.V. para cobrar a taxa de adesão da minha conta por débito direto / via PayPal. Ao mesmo tempo, peço ao 
meu prestador de serviços de pagamento que leia os débitos diretos sacados pelo ICOSIM e.V. em minha conta.

Nota: Dentro de 8 semanas da data do débito, posso solicitar o reembolso do valor debitado. Aplicam-se as condições acordadas 
com o meu fornecedor de serviços de pagamento.

A cobrança da taxa de adesão ocorre imediatamente após o envio bem-sucedido da inscrição e, ao mesmo tempo, ativa sua 
associação. As taxas dos períodos subsequentes são debitadas no início de cada período. Com a transmissão da sua conta 
SEPA Direct Debit Mandate / PayPal, concorda com os nossos termos e condições gerais. O armazenamento desses dados é 
para o propósito mencionado acima.

Concordo e confirmo que minhas informações estão corretas.

Para
ICOSIM e.V.
Gruenwalder Str. 10A
81547 Munich
Germany

Consentimento para o processamento de proteção de dados
Concordo que meus dados possam ser coletados, processados   e usados   pelo ICOSIM e.V. para os seguintes fins:

• Administração de membros e processamento de transações de pagamento.

• Informações gerais e comunicação comigo.

• Informações sobre ofertas de emprego do ICOSIM e.V. troca de emprego.

O ICOSIM e.V. protege todos os dados em um servidor de nuvem externo de um data center certificado na Alemanha. A 
transferência dos meus dados para uso comercial (publicidade, etc.) não ocorre.

A recolha, tratamento e utilização dos meus dados é voluntária. Posso revogar meu consentimento a qualquer momento com 
efeito para o futuro. Revogarei minha declaração de revogação para:

ICOSIM e.V. | Gruenwalder Str. 10A | 81547 Munique | Alemanha

Em caso de revogação, meus dados serão excluídos por ICOSIM e.V..

Por favor, assine e junto com o pedido de admissão preenchido via fax para +49 89 69 38 62 56 ou escaneado por e-mail para 
contact@icosim.de ou por correio (em envelope endereçado) a ICOSIM e.V., Gruenwalder Str. 10A, 81547 Munique, Alemanha. 
Muito obrigado!

Número de identificação do credor (a ser preenchido pelo ICOSIM)

Titular da conta  Conta PayPal

Nome do Banco / Prestador de Serviços de Pagamento

IBAN BIC

não necessariamente com PayPal

não necessariamente com PayPal

não necessariamente com PayPal não necessariamente com PayPal

Local / Data / Assiantura:✘
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Status / Tipo de Associação Explicação / Tarefas / Acesso a
Profissional / Membro Regular / 
Comfort Member 
(Membro Comfort)

1. O membro regular não tem tarefas de associação.
2.  Tem acesso ao portal regular do ICOSIM.

Profissional / Membro Ativo /  
Contributional Member 
(Membro Contribuinte)

1.  O membro ativo participa nas tarefas de associação em grupos de trabalho.
2.  Tem acesso ao portal regular do ICOSIM e acesso aos grupos de trabalho e seus trabalhos 

resultados / achados.
3. Contribuição com trabalho próprio e descobertas em medicina oral biológica integrativa.
4. Assumir tarefas/projetos especiais para consolidar o conhecimento e a existência de fatos 

odontológicos integrativos e coordenar essas tarefas/projetos.
5. Organizar os resultados dos grupos de trabalho, postando na plataforma online do ICOSIM.
O membro ativo tem a possibilidade de solicitar apoio financeiro e de conteúdo do a associação 
para suas atividades no(s) grupo(s) de trabalho.

O montante e o alcance do apoio são decididos pelo conselho, que também pode delegar essa 
tarefa a um comitê de membros ativos.

Membro do Conselho Científico /  
Member of Scientific Council

1. Prestar assessoria especializada ao Conselho de Administração, Membros do Conselho e 
Conselho Executivo.

2. Educar, promover e apoiar os membros do ICOSIM em seus esforços para se tornarem 
conhecedores da Medicina Oral Integrativa (IOM).

3. Organizar e conduzir treinamentos, palestras, exercícios, apresentações do IOM e realizar 
cursos sobre procedimentos de tratamento do IOM de acordo com o currículo "Certified IOM 
Specialist" e/ou treinamentos práticos para, entre outros, relatórios de ultrassonografia ou 
JAWBONE DETOX PROTOCOL da Lechner e/ou SlowImplant Protocol de Lechner.

4. Participação própria em ações de formação ou formação contínua.
5.  Assessoria na aquisição de literatura técnica.
O membro do respectivo conselho consultivo será listado na homepage da associação como 
"Membro do Conselho Consultivo" e vinculado a um site de sua prática por ele indicado.

Circle Member (Membro do Círculo)/ 
Parceiro da Indústria / Instituição / Clínica

Silver

Gold

Platinum

O Membro do Círculo apoia a liderança e o projeto do ICOSIM na construção e expansão da 
associação de várias maneiras.

As possíveis medidas de apoio podem ser:

1. Ampliar e auxiliar na colaboração dos grupos de trabalho do ICOSIM.
2. Fornecimento de infraestrutura, material e/ou apoio de pessoal.
3. Apoio financeiro ao ICOSIM e/ou a um de seus projetos que o ICOSIM não possa fornecer com 

recursos próprios.
4. Em sua função de Membro do Círculo, o membro se compromete com o conteúdo e a precisão 

técnica do ICOSIM e do conteúdo da OIM em todas as representações externas.
O Membro do Círculo será listado como Membro do Círculo na página inicial da associação e 
vinculado à sua prática.

Além disso, tem acesso à possibilidade de se apresentar nos e nos eventos iniciados pela 
associação como um parceiro de cooperação extraordinário e especial.

Executive Council (Conselho Executivo) 1. Organização de eventos do ICOSIM (como assembleias gerais, feiras, congressos, outros 
eventos técnicos ou eventos em que a participação do ICOSIM pareça ser útil).

2. Organização da vida da associação e todas as atividades administrativas e organizacionais 
relacionadas (por exemplo, manutenção das listas de associados, processamento contábil 
das taxas de associação e coordenação com o tesoureiro, administração de solicitações, 
esclarecimento de questões organizacionais, etc.).

3. Criação do departamento da Academia e desenvolvimento do conteúdo dos cursos da 
academia.

4. Outras tarefas que se enquadrem na implementação operacional dos desenvolvimentos táticos 
e estratégicos do ICOSIM.

* Explicações de status / tipo de associação
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