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SEPA - Hesaptan Doğrudan Çekim Yetkisi:
GUV/FAKULTA ve sendikayı banka hesabımdan ödemelerin otomatik tahsiline yetkili kılıyorum. Ayrıca bankama,
GUV/FAKULTA ve ilgili sendika tarafından hesabımdan yapılacak doğrudan çekimlere izin vermesi hususunda
talimat veriyorum.
Not: Çekimin yapıldığı tarihten itibaren sekiz hafta içerisinde hesabımdan çekilen meblağın iadesini talep edebilirim.
Bu kapsamda bankamla mevcut sözleşmeli koşullar geçerlidir. İlk SEPA temel doğrudan çekim işleminden önce
GUV/FAKULTA ve sendika, bu işlemle yapılacak ödeme hususunda tarafımı bilgilendireceklerdir.
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DGB Sendikalarının Destekleme Kuruluşu

Tavsiye Edenin Adı Soyadı

Cadde/Sokak			

İşyeri Bilgileri
İşyeri (İşletme/Birim/Firma/Şube)
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Ev No.

Posta Kodu

Şehir

DGB Sendika Üyelik No.

GUV/FAKULTA Üyelik No.

Ev No.

Tüm mesleki faaliyetlerde güvenlik
Tüm İşe Gidiş Gelişlerde Koruma
Kaza sonrasında destek

Yarı Zamanlı / Haftalık Çalışma Saati

İlgili sendikanın GUV/FAKULTA Destekleme Kuruluşunun ana tüzüklerini kabul ediyorum. *
Kişisel bilgilerimin, üyelik ilişkisinin amacı ve sendikal görevlerin yürütülmesi çerçevesinde elektronik olarak
işlenmesi ve kullanılmasına muvafakat ediyorum Federal Veri Koruma Yasası ve Avrupa Veri Koruma Hukukunun
düzenlemeleri yürürlükteki şekliyle geçerlidir.

Yer, Tarih ve İmza

✗
* Lütfen ilgili olmayan kısımların üzerini çiziniz.
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İş Kolu

GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

kadrolu
sözleşmeli
esnaf

©©Thaut Images - stock.adobe.com

İş Tanımı
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Sendika Üyeliğine Kabul İçin Gerekli Bilgiler

©GUV/FAKULTA

Sendika üyesiyim.

… kulağa hoş geliyor mu? Hemen bilgilenin:
www.guv-fakulta.de

©Adobe Stock / Serhan Sidan

GUV/FAKULTA üyeliğine kabul için bir DGB sendikasına üyelik ön koşuldur.

Giriş Beyannamesini doldurduktan sonra lütfen posta veya faks ile gönderiniz.
07141 70233-111

Kuruluş Yeri

Medya Kodu: 18/142

Topleistungen

✗
Doğum Tarihi

Üyelik bana aşağıdaki kişi tarafından tavsiye edildi:

Gelir - Ücret Tarifesi / Saatlik Ücret
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Sevgili Meslektaşlar,
Meslek yaşamında hata yapma tehlikesi bugün geçmişte olduğundan daha büyük nitelikte.
Psikolojik yüklenmeler de giderek artan oranda sorun
yaratmakta. Böyle olunca, denetleme yükümlülüğünün
yerine getirilmesinde kusurlu hareket, eksik / yanlış
bilgilendirme, servis anahtarlarının kaybedilmesi, trafik
kazaları veya bilgisayarların hasar görmesi vb. tipik hatalar arasında yer almaktadır.

VerdiğimizÜstün Hizmetlere Genel Bakış

GUV/FAKULTA sizi ne zaman destekler?

›

İş sırasında bir zarara sebebiyet verir ve bu nedenle bu zararı
karşılamak durumda kalırsan: Sana rehberlik ediyor ve zarar
tazminatı yardımı ile seni destekliyoruz.

GUV/FAKULTA, mesleki faaliyetler dolayısıyla oluşan
zararlarda, işe veya sendikal etkinliklere gidip gelirken
meydana gelen kazalarda desteğini vermektedir.

›

Taşıt aracınla işyerine veya bir sendika etkinliğine
gider veya gelirken bir kaza yaptın ve mali sorumluluk sigortası veya kasko hasarına mı uğradın?
Bu durumda imkan dahilinde hasar olayı başına
sigorta katılım payı ödemesinin en fazla 300 Avro’ya
kadarlık kısmını üstleniyoruz.

Sendikal destekleme kuruluşu olarak GUV/FAKULTA,
bu tür hataların mali sonuçlarına karşı seni koruyacak
ve olumsuz bir olay durumunda sana yardım edecektir.
Bu artan risklere cevap olarak, hizmetlerimize iki yeni
alanı daha ilave ettik.
Şimdi servis anahtarlarının kaybedilmesi durumunda
zarar tazminatı yardımı yanı sıra, kasko veya mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek katılım payının karşılanması da hizmetlere dahil edilmiştir.
Üstelik üyelik aidatı her durumda aynı kalmaktadır! Bu
senin için şu anlama gelmektedir: Yıllık yalnızca 21
Avro’ya 10 kat koruma! Kulağa hoş geliyor mu? Bu el
ilanını dikkatle oku.

›

Hakkında bir ceza davası açılması riski mi var? Eğer ceza
davalarına yönelik olarak başkaca bir hukuksal koruman
bulunmuyorsa bu konuda bize güvenebilirsin. Bu koruma kamu düzenini bozan fiiller söz konusu olduğunda da geçerlidir.

›

Bir hakkı elde etmek veya tarafına yönelik hak iddialarını
savuşturmak durumunda mı kaldın? Eğer medeni hukuk
davalarına yönelik olarak başkaca bir hukuksal koruman
bulunmuyorsa sana yardımcı oluyoruz.

›

Bir servis anahtarı mı kaybettin? Ve işverenin senden, örneğin kilit sistemini değiştirme masrafını karşılamanı mı
talep ediyor? Sana yardım ediyoruz ve olay bazında
yapılacak değerlendirme çerçevesinde hasar tazNEU
minatının en fazla 150,000 Avro’ya kadarlık kısmını
ödüyoruz.

İçten selamlarımızla

Olaf Hofmann
GUV/FAKULTA Genel Müdürü

NEU

Kim üye olabilir?
DGB kapsamındaki bir sendika üyesi olan işçi ve memurlar, GUV/FAKULTA üyesi olabilirler. Ayrıntıları internet
sayfamızdaki Destekleme Yönetmeliğinde bulabilirsin.

Üyelik Ücreti Ne Kadardır?
2008 yılından bu yana değişmeyen aidat: Yıllık 21 Avro
(aylık yalnızca 1,75 Avro)

Bize Ulaşmanın En Kısa Yolu
Bizimle hızlı ve basit bir şekilde iletişime geçmek için aşağıdaki imkanlar mevcuttur:

›

Bir iş veya görev kazası nedeniyle
hastanede yatarak tedavi görmek zorunda mı kaldın? Sana
bu durumda en fazla 600 Avro’ya kadar destek veriyoruz. Bu
destek elbette işe gidiş gelişlerde meydana gelen kazalar için
de geçerlidir.

Doğrudan bağlantı: Hizmet Merkezimizde
Seni bekliyoruz - haftada 7 gün, günde 24 saat
Meslektaşlarımız, hizmetlerimize ilişkin tüm soruların yanıtlanmasında memnuniyetle yardımcı olmaktadırlar. Hasar
olayı durumunda da burada hızlı yardım alabilirsin.
Telefon: 07141 70233-0 | Telefaks: 07141 70233-111
E-Posta: info@guv-fakulta.de

›

Mesleki faaliyetin kapsamında tutuklanman durumunda, eşine
yardım ediyoruz.

Online Hizmet Merkezi
www.guv-fakulta.de

›

Bir iş veyagörev kazası sonucunda mesleğini veya görevini
icra edemeyecek durumda mısın? Sana 12,000 Avro yardım
veriyoruz!

›

Meydana gelen bir zarar sebebiyle ekonomik güçlük yaşaman durumunda seni yalnız bırakmıyor ve yardım ediyoruz!

Posta Adresimiz
GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

›

Bir iş veya görev kazası sonucunda ölüm meydana gelmesi
durumunda geride kalanlara bir kereye mahsus olmak üzere
6,000 Avro ödüyor ve gerektiğinde, menfaatlerini korumaları
hususunda destekliyoruz.

İnternet sayfamız (www.guv-fakulta.de) üzerinden veya E-Posta (info@guv-fakulta.de) ile daha fazla bilgi alın veya bizimle irtibat kurun

