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Declaraţie de adeziune

Banca/Filiala

Începând cu data de

2 0

doresc să devin membru al GUV/FAKULTA.

Doresc să intru/trec în sindicat

Cod poștal

Număr

Localitatea
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ww

Datele personale

Strada 			

e
ta.d

+2

Mandat SEPA de debitare directă
Împuternicesc prin prezenta firma GUV/FAKULTA şi sindicatul să tragă plăţi din contul meu prin debitare directă.
În acelaşi timp instruiesc instituţia mea de creditare, să răscumpere debitele trase din contul meu de către GUV/
FAKULTA şi de sindicatul respectiv. Indicaţie: Pot ca în decurs de opt săptămâni, începând cu data debitării, să solicit
restituirea sumei debitate. Aici se aplică condiţiile convenite cu instituţia mea de creditare. Înainte de prima debitare a unui ordin de plată SEPA CORE de debitare directă, GUV/FAKULTA şi sindicatul mă vor informa despre debitarea prin această procedură. Datele cu caracter personal necesare se culeg, se prelucrează şi se stochează la GUV/
FAKULTA şi la sindicatul respectiv. Se garantează respectarea prevederilor GDPR UE şi BDSG în versiunile lor valide.

Jetzt

Locul, Data şi Semnătura

Telefon 		

✗

Data naşterii

10

Topleistungen

Instituţia de ajutorare a sindicatelor DGB

Am fost recrutat de către:

e-mail

ştit

lini

l

u
fak
uv-

IBAN

BIC

Nume/Prenume

ă
eaz
ucr

Datele pentru tragere bancară

Numele recrutorului/recrutoarei:

Localitatea

Număr de membru de sindicat

Protecţie pe toate drumurile de acasă la lucru şi de la
lucru acasă

Număr de membru al GUV/FAKULTA

Ajutor după accidente

Premisa pentru aderarea la GUV/FAKULTA este calitatea de membru într-un sindicat DGB.

Sunt membru al sindicatului

Date privind intrarea în sindicat

Sector de activitate

funcţionar
angajat
meseriaş

Formare profesională terminată(numai pentru ucenici)

Eu câştig un salariu tarifar/salariu plătit la oră jumătate de normă/ore pe săptămână

Eu recunosc statutul sindicatului respectiv / regulamentul de ajutorare al GUV/FAKULTA.
Eu sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate şi folosite electronic în cadrul reglementărilor
referitoare la scopul legat de calitatea de membru şi privind exercitarea atribuţiilor sindicale. În cadrul reglementărilor privind scopul folosirii, datele se transmit mai departe către cel împuternicit în mod special pentru acest lucru
şi se folosesc exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor noastre. O transmitere mai departe către terţi nu are loc sau
numai cu acordul dumneavoastră expres.
Se aplică Reglementările DSGVO UE şi BDSG în versiunile lor aplicabile.
Alte indicaţii privind protecţia datelor cu caracter personal găsiţi pe www.guv-fakulta.de/datenschutz.html

Locul, Data şi Semnătura

✗
Versiunea: 06/2018

Media Code: 18/360

  Nr. de identificare

H

GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

Lucrez ca			

Sună bine?
Uitaţi-vă imediat pe pagina noastră de internet!
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Cod poștal 		

Număr
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Strada 			
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(uzina/serviciul/firma/filiala)

Siguranță la toate activitățile
profesionale

Localitatea

© Digitalstock / P. Hiltmann

Sunt angajat la

Cod poștal

Număr

© GUV/FAKULTA

Date privind ocupaţia

Strada 			

© Adobe Stock / Serhan Sidan

Sex
feminin
masculin

Vă rugăm să ne trimiteți declaraţia de adeziune completată prin internet sau prin
fax: 07141 70233-111

Naționalitate 			

© Fotolia & Deutsche Bahn

Dragă colegă, drag coleg,
riscul de a comite erori în munca de zi cu zi este astăzi
mai mare ca oricând.
Solicitările psihice devin tot mai mult o problemă.
Atunci, greşeli ca, de ex., încălcarea îndatoririi de supraveghere, informaţii greşite, pierderea cheii de serviciu,
accidente rutiere sau daune provocate computerelor
fac parte dintre consecinţele tipice.
Ca instituţie sindicală de ajutorare, GUV/FAKULTA te
protejează de consecințele financiare ale acestor greşeli
şi te ajută în caz că se întâmplă ceva la un moment dat.

Serviciile noastre de top într-o prezentare generală
›

În caz că ai provocat o daună în timpul muncii şi acum trebuie să plătești pentru asta: Te consiliem şi te sprijinim cu un
ajutor pentru despăgubire.

›

Ai avut un accident cu autovehiculul tău pe drumul de la sau către locul de muncă sau o întrunire
de sindicat şi ai suferit o daună de asigurare civilă
obligatorie sau casco? Atunci noi preluăm o eventuală reţinere de până la 300 Euro pentru fiecare
caz de daună.

Din nou reacţionăm faţă de aceste riscuri crescânde şi
ne extindem serviciile în încă două domenii.

NOU

›

Şi asta pentru o cotizație de membru care rămâne aceeaşi mereu! Asta înseamnă pentru tine: Protecţie de 10
ori mai mare pentru numai 21 de euro pe an în continuare! Sună bine? Uită-te în acest fluturaş.

›

Trebuie să-ţi impui propriile pretenţii sau să te aperi de revendicări? În cazul în care nu ai protecţie judiciară pentru
procedura civilă prin altcineva, atunci te ajutăm în continuare.

›

Ai pierdut o cheie de serviciu şi angajatorul tău
pretinde, de exemplu, ca tu să plăteşti schimbarea dispozitivului de închidere? Noi te ajutăm şi
acordăm în caz individual îndreptăţit un ajutor de
despăgubire pentru daune de până la 150.000 de
euro.

Olaf Hofmann
Directorul societăţii GUV/FAKULTA

GUV/FAKULTA ajută în caz de daune ca urmare a activităţii
profesionale, în caz de accidente pe drumurile către lucru
şi înapoi acasă şi pe drumurile către manifestări sindicale.

Cine poate deveni membru?

Acum, o compensare de daune în cazul pierderii cheii
de serviciu include şi preluarea unei eventuale reţineri
efectuate de asigurarea ta casco sau de răspundere civilă obligatorie.

Salutări cordiale

Când ajută GUV/FAKULTA?

Te ameninţă o procedură penală? În cazul în care nu ai protecţie judiciară pentru procedura penală prin altcineva,
atunci te poţi baza pe noi. Acest lucru este valabil şi în cazul
unui litigiu referitor la o contravenţie.

NOU

›

Trebuie să fii internat din cauza unui accident de muncă
sau de serviciu într-un spital în regim de internare continuă? Te ajutăm cu până la 600 de euro. Acest lucru este
valabil evident şi pentru accidente pe drumul către locul de
muncă şi de acolo către casă.

›

Noi ajutăm partenerului de căsătorie în cazul că tu, datorită
activităţii profesionale ajungi în arest.

›

Nu mai poţi practica meseria ta sau serviciul tău datorită
unui accident de muncă sau de serviciu? Noi te ajutăm cu
12.000 de euro!

›

Nu te abandonăm şi te ajutăm în cazul în care ai ajuns într-o
situaţie financiară precară din cauza unei daune!

›

În caz de moarte prin accident ca urmare a unui accident
de muncă sau de serviciu plătim la urmaşi o singură dată
6.000 de euro şi îi sprijinim, dacă este necesar, la protejarea
intereselor lor.

Membri ai GUV/FAKULTA pot deveni angajaţi/-te şi funcţionari/-re, care sunt membri în unul dintre sindicatele
reunite în DGB. Detaliile le găseşti în Regulamentul de
ajutorare de pe pagina noastră de internet.

Cât costă calitatea de membru?
Cotizaţie stabilă din anul 2008: 21 de euro pe an, asta
însemnă numai 1,75 de euro lunar. De altfel: cotizaţia de
membru poate fi dedusă din impozit!

Calea rapidă către noi
Ai următoarele posibilităţi de a lua contact cu noi rapid şi
simplu.
Firul direct: Centrul nostru de service
Suntem aici pentru tine - şi anume 7 zile pe săptămână, 24
de ore pe zi.
Colegele noastre şi colegii noştri te ajută cu plăcere în legătură cu toate întrebările legate de serviciile noastre. Aici
primeşti ajutor rapid şi în caz de daune.
Telefon: 07141 70233-0 | Telefax: 07141 70233-111
e-mail: info@guv-fakulta.de
Centrul de service online
www.guv-fakulta.de
Adresa noastră poştală
GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

Informaţi suplimentare şi parteneri/-e de contact găsiţi pe www.guv-fakulta.de sau prin e-mail la info@guv-fakulta.de

