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Üyelik başvuru formu Mitgliedsanmeldung

Tel.: +43 1 53 444 79
ZVR-Nr. 576439352
DVR-Nr. 0046655

(Lütfen büyük harfle doldurunuz – ilgili yerleri işaretleyiniz) (Bitte in Blockschrift ausfüllen – Zutreffendes bitte ankreuzen)

Doldurduğunuz formu dilerseniz elden teslim edebilir ya da vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien adresine gönderebilirsiniz
Abgeben oder senden an: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Soyisim , akademik ünvan Nachname, akad. Grad

 İşçi ArbeiterIn

 Memur Beamtin/Beamter

 İşsiz

 Öğrenci SchülerIn/StudentIn

 Çırak Lehrling

 Diğer sonstiges

 Sözleşmeli Vertragsbedienstete/r

 Görevli Angestellte/r

arbeitslos

İsim Vorname

Sigorta numarası, doğum tarihi SV-Nummer, Geb.-Datum

 Erkek männlich  Kadın weiblich

Şu andaki meşguliyetiniz Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf

Cinsiyet Geschlecht

Çırak Lehrling:
Çıraklık eğitimi başlangıcı Lehrzeitbeginn

 Tam zamanlı Vollzeit
 Yarı zamanlı Teilzeit

Çıraklık eğitimi bitişi Lehrzeitende

Cadde, kapı numarası (ev) Straße, Hausnummer
Çalıştığınız firma/işyeri Beschäftigt bei Firma/Dienststelle
Posta kodu, şehir (ev) PLZ, Ort
Cadde, kapı numarası (iş) Straße, Hausnummer (der Firma/Dienststelle)
Telefon Telefonische Erreichbarkeit
Posta kodu, şehir (iş) PLZ, Ort (der Firma/Dienststelle)
E-Mail adresi E-Mailadresse

Vatandaşlık Staatsangehörigkeit

Üyelik tarihi Beitrittsdatum

Aylık aidat € para cinsinden brüt kazancın ya da maaşın %1’i kadardır
Beitragshöhe mtl. (1% vom Lohn oder Gehalt – Brutto) in €
Hizmet kapsamının tamamından yararlanmak ancak aidatın gerektiği şekilde ödenmesi ile sağlanır!
Gewährung des vollen Leistungsumfanges nur bei Zahlung der Beitragswahrheit!

Banka Bank

Swift Kodu BIC

IBAN
Bu imza aynı zamanda SEPA - otomatik ödeme yetkisi için de geçerlidir.
Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Tavsiye eden üye Geworben durch:
İsim, üyelik numarası Name, Mitgliedsnummer

mitgliedwerden.vida.at adresinden elektronik olarak kayıt yapabilirsiniz

İstenen ödeme şekli Gewünschte Zahlart:

 İş yeri üzerinden maaş kesintisi
Lohn- oder Gehaltsabzug im Betrieb (Betriebsabzug)
 SEPA- Otomatik ödeme talimatı
SEPA Lastschrift

SEPA-Otomatik ödeme talimatı – Ödeme alıcısı: Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) / vida sendikası, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viyana, kredi veren
ID: AT48ZZZ00000006541. Yinelenen ödemeleri SEPA otomatik ödeme talimatı ile çekmesi için ÖGB’ye /vida Sendikası’na yetki veriyorum. Ödeme
yapılan tarihten itibaren başlamak kaydı ile sekiz hafta içersinde ödemenin geri talep edilmesi hakkım saklıdır.
Kazanç / maaş kesintisi (İş yeri üzerinden maaş kesinti) – Firmamın vida ile anlaşması bulunması halinde üyelik aidatımın işverenim (hizmet
sağlayıcım) tarafından maaşımdan kesilmesini kabul ediyorum. İşverenime (hizmet sağlayıcıma) bu ödemeyle ilgili gerekli tüm kişisel bilgilerimi
DSG‘nin 6 (1) veya ÖGB 7 maddeleri uyarınca vida‘ya iletme yetkisi veriyorum. Kazanç/maaş kesintimin firmam üzerinden gerçekleşmesini istememem ya da işletmeden ayrılmam halinde üyelik aidatımın bu şekilde ödenmesi mümkün olmaz ise, ödeme haber verilmeksizin SEPA- otomatik ödeme
talimatı ile belirtilen banka hesabındnan çekilebilir.

12/2013

Şehir, tarih, imza Ort, Datum, Unterschrift

