Katılım açıklaması | Geçiş açıklaması | Posta yoluyla ya da faksla: 07141 70233-111
tarihinden itibaren

                    GUV/FAKULTA üyesi olmak istiyorum

Yeni üyeyi ben kazandırdım

sendikasına katılmak/geçmek istiyorum

Kişisel bilgilerim

Adı

Soyadı

Tabiyeti

          erkek
          kadın

Adı

Soyadı

Sokak

Sokak / Kapı no
Posta Kodu

Posta Kodu/İl

Adresi

DGBendika üye no

Telefon

GUV/FAKULTA üye no

Doğum tarihi

E-posta
İstihdam yeri (işletme/görev yeri/şirket/şube)
Sokak / Kapı no

Kimler üye olabilir

Posta Kodu/İl
GUV/FAKULTA'ya katılım için DGB sendikalarından birine üye olma koşulu mecburidir.

1.7.2013 tarihli destek düzenlemesi özeti

sendikasına üyelik tarihim

Sendikaya giriş verileri

Görevim:

Memur
Ücretli
Mesleki

Meslek dalı

Gerek işçiler gerekse atama belgesiyle salâhiyete haiz olan görevliler (memurlar),
DGB çatı teşkilatı altında örgütlenmiş bir sendikaya üye olmaları koşuluyla GUV/
FAKULTA'ya üye olabilirler. Ancak bu durum meslekî mali sorumluluk sigortası
yapılması mecburi olan meslekleri icra edenler, özellikle hekim, avukat, noter /
avukatlık noteri, vergi danışmanı, ekonomik denetim uzmanı, yeminli muhasebe
denetçisi, mimar ve mühendisler için geçerli değildir.
Hakkında: GUV/FAKULTA | Ruhrstraße 11 | 71636 Ludwigsburg | Olaf Hofmann

Eğitim (sadece stajyerler için)
Toplu iş sözleşmesine göre aldığım maaş/saat ücreti

Banka yoluyla tahsil için bilgiler
SEPA otomatik ödeme yetkisi: GUV/FAKULTA ve sendikayı banka hesabımdan ödemelerin otomatik tahsiline
yetkili kılıyorum. Ayrıca kredi kurumumu da GUV/FAKULTA ve ilgili sendikaya hesabımdan yapılacak otomatik
ödemelerin tahsili  konusunda yetkilendiriyorum.  Açıklama: Ödeme yükümlü olduğum günden itibaren sekiz
hafta içinde hesabımdan çekilen meblağın iadesini talep edebilirim. Kredi kurumumla aramdaki mutabakattaki
koşullar geçerlidir. İlk SEPA temel otomatik ödeme işleminin yapılmasından önce GUV/FAKULTA ve sendika beni
bu işlemle yapılacak ödeme konusunda bilgilendirecektir.

BIC

IBAN

GUV/FAKULTA
Hizmet merkezi
Ruhrstr. 11
71636 Ludwigsburg

Söz konusu sendikanın tüzüğünü ve/veya GUV/FAKULTA'nın destek düzenlemesini kabul ediyorum.
Kişisel verilerimin üyelik ilişkisinin amacının belirlenmesi ve sendikal görevlerin anlaşılması çerçevesinde
elektronik ortamda işlenmesi ve kullanılmasına izin veriyorum.. Buna ilave olarak Federal Veri Koruma
Yasası’nın yürürlükte olan son şeklinde belirtilen düzenlemeler uygulanır.

İmza

Tüm mesleki
etkinliklerde güvenlik
Tüm iş yollarında
koruma
Kazalardan sonra
destek

      part-time/haft.

saat

Tarih

Destek kuruluşunun ait olduğu
DGB sendikaları
şu 8 üstün başarı ile

... ve daha fazlası

Banka/Tasarruf Sandığı/Posta Bankası
Tarih
Media Code    14/152 H

İmza
ID-Nr.

www.guv-fakulta.de Sizin için özel bir koruma

Koruma ve yardım

Değerli
meslektaşlarımız,
GUV/FAKULTA 100 yıldan uzun süredir üyelerine gündelik çalışma yaşamında ortaya çıkabilecek finansal
risklere karşı koruma sağlamaktadır.
Geçtiğimiz 10 yıl içinde halihazırda 30.000'den fazla
üyemiz GUV/FAKULTA'nın hizmetlerinden faydalanmıştır. Bu esnada GUV/FAKULTA sadece mesleki seyahatleri, taşımacılık faaliyetlerini ve gündelik iş hayatında
koruma sağlamakla kalmaz. Bunun ötesinde işe ya da
sendika faaliyetlerine giderken kullanılan yol da GUV/
FAKULTA'nın koruması altındadır.
GUV/FAKULTA'nın hizmetler paketi sekiz farklı destek
hizmetini kapsar. Bir iş ve meslek kaza sigortasına benzetilebilecek ve görev yeri anahtarı kaybını, üçüncü kişi
ya da çevreye karşı zararları da kapsayan bir tazminat
desteğiyle başlar ve benzersiz acil durum destek hizmetimize kadar uzanır. Bunun için yıllık üyelik aidatı 21
Avro -yani ayda 1,75 Avro tutarında bir meblağdır. GUV/
FAKULTA'ya üyelik için DGB'ye üye sendikalardan birine üye olma koşulu vardır.
Üyelerimize
odaklandığımız
çalışmalarımızda
-1.200'den fazla onursalçalışanımız işletme ve bölgelerde hizmet vermektedir. Bunlara ilâveten hizmet merkezimiz, tüm üyelerimizin bize haftanın 7 günü vegünde
24 saat ulaşabilmesi için çalışır. Üyelerimiz bu sayede
endişeye kapılmaksızın yola çıkabilir ve güven içinde
çalışabilir.
GUV/FAKULTA sizlere kazasız bir çalışma hayatı ve yolculuklar diler.

Olaf Hofmann
GUV/FAKULTA genel sekreteri

GUV/FAKULTA her bir münferit duruma
bağlı olarak tazminat ödemesi katkısını
işçi ve memur haklarına dayalı taleplerde
sağlar. Bu durum, üyenin muafiyet talebinin
yürürlüğe girmesinin ardından haklı talepleri
kalması durumunda görev yeri anahtarı kayıpları ve iş araçları üzerindeki hasarlarda
olduğu gibi üçüncü kişi ya da çevreye karşı
zararlar için de geçerlidir.
GUV/FAKULTA bir hasar durumundan kaynaklıekonomik zorluklarda münferit vakanın durumuna bağlı olarak sizleri destekler.
GUV/FAKULTA davalarda sizlere yardım
eder ve ceza davalarında size hukukî yardım sağlar, eğer sendika tarafından hukukî
yardım sağlanması imkânı bulunmuyorsa.
GUV/FAKULTA bunların ötesinde kendi
maddi ve manevi tazminat talebi için açılan hukuk davalarında da sizlere yardımcı
olur.
GUV/FAKULTA bir iş, görev ya da mesleki
seyahat kazaları sonucunda hastanede geçirilecek süre zarfında da sizlere yardımcı
olur. 48 saat ve üzeri hastanede geçirilecek
sürelerdesağlanan destek 200 Avro’dur ve
3. günden itibaren günlük 10 Avro eklenir,
azami olarak 400 Avroya ulaşır.
GUV/FAKULTA, üyesinin mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanması durumunda
yardım sağlar.
GUV/FAKULTA bir iş ya da görev kazası sonucunda meydana gelecek
iş göremezlik durumunun gerçekleşmesinde bir defaya mahsus olmak üzere 2.500
Avroluk bir meblağ öder.
GUV/FAKULTA bir üyesinin bir iş ya da
görev kazası sonucu vefatında ardında
bıraktığı mirasçılarını da 2.500 Avroluk bir
meblağla destekler.

Diğer bilgiler

GUV/FAKULTA'ya üyelik bedeli
ne kadardır?
Yıllık üyelik aidatı 21 Avrodur, bu da
ayda 1,75 Avro yapar.

GUV/FAKULTA sizi ne zaman destekler?

Hasar durumlarında, mesleki etkinliğe bağlı olması
kaydıyla destek hizmetleri sağlanabilir. Sendikal
faaliyetlere gider ya da dönerken kullandığınız yol
da mesleki etkinliğe bağlı kabul edilir.

Hasar tazmininde sağlanan desteğin
tutarı nedir?

Mal ya da sağlık hasarlarında: 5.000 Avroya kadar
Maddî hasarlarda: 250.000 Avroya kadar

Cihaz tazminatlarında: 100.000 Avroya kadar

Görev anahtarı kayıplarında: 100.000 Avroya kadar

Bize doğrudan ulaşacağınız yol:
Hizmet merkezimiz

GUV/FAKULTA hizmet merkezi sizlere haftanın 7 günü ve günün 24
saati destek olur. Buradaki
meslektaşlarımız GUV/FAKULTA'nın
hizmetleriyle ilgili her konuda bilgi
verir ve sorularınızı cevaplandırır. Hasar durumlarında da hizmet merkezimizden kısa sürede yardım alırsınız.
Telefon:
Faks:

07141 7 02 33 - 0

07141 7 02 33 - 111

Internet – Çevrimiçi Hizmet Merkeziniz

Web sitemizde çok sayıda hizmetimiz yer alır. Buradan adresinizi değiştirebilir, bilgilendirme materyallerini (örn. işçi sorumluluğu vb. hakkında güncel
bilgiler) indirebilir, geniş GUV/FAKULTA seminer
dizilerinden faydalanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Hemen sitemize göz atın -buna değecektir.
www.guv-fakulta.de | info@guv-fakulta.de

