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SEPA közvetlen terhelési megbízás
Felhatalmazom a GUV/FAKULTA szervezetet és a szakszervezetet, hogy az esedékes díjat a számlámról terhelési
értesítéssel beszedje. Egyidejűleg értesítem a pénzintézetet, hogy a GUV/FAKULTA és a mindenkori szakszervezet
számára a beszedési megbízás alapján a számlámról a díjat kifizesse. Megjegyzés: Az esedékes összeget a terhelés
napjától számított nyolc héten belül pótolhatom. Erre vonatkozóan a pénzintézettel kötött megállapodásom feltételei az irányadók. A SEPA beszedési megbízás alapján történő első levonás előtt a GUV/FAKULTA és a szakszervezet értesít a levonás ezen módjáról. A szükséges személyi adatokat a GUV/FAKULTA és a mindenkori szakszervezet
gyűjti, kezeli és tárolja. Biztosított az EU-DSVGO (EU általános adatvédelmi rendelet) és a BDSG (német szövetségi
adatvédelmi törvény) mindenkori aktuális kiadásának betartása.
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A DGB (Német Szakszervezetek
Szövetsége) szakszervezetek
támogató intézménye
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Szakszervezet tagsági száma

Postai irányítószám

GUV/FAKULTA tagsági szám

Helység

Biztonság minden szakmai
tevékenységben

Lakhely

Védelem minden munkahelyen
Baleset utáni támogatás
Jól hangzik?
Nézzen körül a honlapunkon!

A GUV/FAKULTA szervezetbe történő belépés előfeltétele, hogy a kérelmező tagja legyen a DGB valamely tagszervezetének.
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Elfogadom a mindenkori szakszervezet alapszabályát / a GUV / FAKULTA támogatási szabályait.
Hozzájárulok a személyes adataim elektronikus feldolgozásához és felhasználásához, a tagsági jogviszonnyal
összefüggő célokra, ill. a szakszervezeti feladatok ellátása érdekében. Az adatokat kizárólag a meghatározott célok
keretein belül, ezen feladataink végrehajtásával megbízott speciális személyek kaphatják meg és használhatják. Az
adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, vagy az Ön kifejezett jóváhagyásával adjuk ki.
Betartandó az EU-DSVGO (EU általános adatvédelmi rendelet) és a BDSG (német szövetségi adatvédelmi törvény)
mindenkori aktuális kiadása.
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a www.guv-fakulta.de/datenschutz.html oldalon találhatók
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Képzés vége (csak az ipari tanulóknak)
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Gazdasági ágazat

hivatalnok
alkalmazott
ipari

GUV/FAKULTA
Főigazgatóság
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

Tevékenységem			
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Adatok a szakszervezetbe történő belépéshez

A kitöltött nyilatkozatot postázza vagy faxolja át: 07141 70233-111

A ... szakszervezet tagja vagyok
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Kedves Kolléganő, kedves Kolléga!
Annak veszélye, hogy a napi munkában hibázik az ember, nagyobb, mint volt bármikor korábban.
Növekvő gondokat jelentenek a pszichikai terhelések
is. Tipikus következményekként jelennek meg olyan hibák, mint pl. a felügyeleti kötelesség megszegése, téves
utasítások, szolgálati kulcsok elvesztése, közlekedési
balesetek vagy számítógépes károk.
Szakszervezeti támogató intézményként a GUV/FAKULTA véd az ilyen hibák pénzügyi következményeitől, és
segít, ha mégis baj történik.
Ismét reagálunk a növekvő kockázatokra, szolgáltatásunkat további két területtel bővítettük.
A szolgálati kulcsok elvesztése esetén kártérítési támogatást nyújtunk, ideértve az esetleges önrész átvállalását casco vagy kötelező felelősségbiztosítás esetén.
Mégpedig változatlan tagsági díjjal! Ez
azt jelenti, hogy: a továbbiakban 10-szeres védelem
évente mindössze 21 euróért! Jól hangzik? Nézze át a
szórólapot!
Szívélyes üdvözlettel,

Olaf Hofmann
a GUV/FAKULTA ügyvezetője

Legjobb ajánlataink röviden

Mikor segít a GUV/FAKULTA?

› Ha munka közben kárt okozol, és azt meg kell térítened:
Tanácsadással segítünk, és kártérítési támogatást nyújtunk.

A GUV/FAKULTA a szakmai tevékenység kapcsán keletkező
károk, valamint a munkába és szakszervezeti rendezvényre
menet ill. onnan jövet elszenvedett balesetek esetén nyújt
átmogatást.

› Munkába vagy szakszervezeti rendezvényre
menet ill. onnan jövet közlekedési baleset történt a járműveddel, és kötelező felelősségbiztosítási vagy casco károd keletkezett? Átves�szük az esetleges önrészt, káreseményként
legfeljebb 300 euró értékig.

ÚJ

› Büntetőeljárás fenyeget? Ha nincs más büntetőeljárási
jogvédelmed, ránk számíthatsz. Ez szabálysértési vitákra
is érvényes.
› Érvényesítened kell az igényeidet vagy el kell hárítanod
más követelését? Ha nincs más polgári peres eljárási
jogvédelmed, mi segítünk.
› Elvesztettél egy szolgálati kulcsot, és a munkáltatód azt követeli tőled, hogy a záró berendezés cseréjének költségeit megtérítsd? Segítünk, jogos esetben legfeljebb 150 000,- euró
kártérítési támogatást adunk.

ÚJ

› Kórházi kezelésre szorulsz munkahelyi vagy szolgálati
baleset következtében? Támogatásunk elérheti a 600
eurót. Természetesen ugyanez vonatkozik az ingázás
közben bekövetkezett balesetekre is.

Ki lehet tag?
A GUV/FAKULTA tagja lehet minden munkavállaló és hivatalnok, aki tagja a Német Szakszervezetek Szövetségébe
tömörült szakszervezetek valamelyikének. A részleteket a
honlapunkon található támogatási szabályzat tartalmazza.

Mennyi a tagsági díj?
2008 óta állandó összeg: 21,- euró évente, ez mindössze
1,75 euró havonta. Egyébként: a tagsági díj levonható az
adóból!

Gyors utak vezetnek hozzánk
A következő lehetőségeket kínáljuk ahhoz, hogy gyorsan
és egyszerűen kapcsolatba lépj velünk:

› Egy munkahelyi vagy szolgálati baleset következtében többé nem tudod gyakorolni a szakmádat? 12 000,euróval segítünk!

Forródrót: Az ügyfélszolgálatunk
várjuk hívásodat – a hét minden napján, a nap minden
órájában.
Munkatársaink szívesen segítenek minden, az ajánlatunkkal kapcsolatos kérdésben. Káresemény
kapcsán is itt kaphatsz gyors segítséget.
Telefon: 07141 70233-0 | Telefax: 07141 70233-111
e-mail: info@guv-fakulta.de

› Nem hagyunk a pácban akkor sem, ha valamilyen kár
következtében gazdasági szükséghelyzetbe kerülsz!

Online ügyfélszolgálat
www.guv-fakulta.de

› Munkahelyi vagy szolgálati baleset miatt bekövetkezett
baleseti halál esetén a hátramaradottaknak egyszeri
6000,- euró segélyt adunk, és szükség esetén támogatjuk őket érdekeik érvényesítésében.

Postai címünk
GUV/FAKULTA
Hauptverwaltung
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

› Segítjük a házastársadat, ha szakmai tevékenységeddel
összefüggésben börtönbe kerülsz.

Tudj meg többet és találd meg személyes kapcsolattartódat awww.guv-fakulta.de oldalon vagy írj az info@guv-fakulta.de e-mailcímre.

