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Členská přihláška Mitgliedsanmeldung

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

(Vyplňte prosím hůlkovým písmem - vhodnou variantu označte křížkem) (Bitte in Blockschrift ausfüllen – Zutreffendes bitte ankreuzen)

Odevzdejte nebo pošlete na adresu: Odborový svaz vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Abgeben oder senden an: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Příjmení, akad. titul Nachname, akad. Grad

 Dělník /-nice ArbeiterIn

 Úředník/-nice Beamtin/Beamter  Nezaměstnaný /-á arbeitslos

 Student /-ka SchülerIn/StudentIn

 Učeň /-nice Lehrling

 Smluvní zaměstnanec /-kyně Vertragsbedienstete/r

 jiné sonstiges
 Zaměstnanec /-kyně

Jméno Vorname

Číslo sociálního pojištění, datum narození SV-Nummer, Geb.-Datum

 muž männlich  žena weiblich
pohlaví Geschlecht

Současné povolání Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf

Angestellte/r

 Plný úvazek Vollzeit
 Částečný úvazek Teilzeit

Učeň /-nice: Lehrling:
Začátek učňovského poměru Lehrzeitbeginn

Konec učňovského poměru Lehrzeitende

Ulice, číslo domu Straße, Hausnummer
Zaměstnán /-a u firmy / pracoviště Beschäftigt bei Firma/Dienststelle
PSČ, místo PLZ, Ort
Ulice, číslo domu (firmy/ pracoviště) Straße, Hausnummer (der Firma/Dienststelle)
Telefon / mobil Telefonische Erreichbarkeit
PSČ, místo (firmy/ pracoviště) PLZ, Ort (der Firma/Dienststelle)

Státní příslušnost Staatsangehörigkeit

Výška měsíčního příspěvku (1 % platu nebo mzdy - brutto) v €
Beitragshöhe mtl. (1% vom Lohn oder Gehalt – Brutto) in €
Poskytnutí služeb v plném rozsahu pouze při správné výši členského příspěvku!
Gewährung des vollen Leistungsumfanges nur bei Zahlung der Beitragswahrheit!

Banka Bank
Datum vstupu do organizace Beitrittsdatum

Místo, datum, podpis Ort, Datum, Unterschrift
Tento podpis platí současně jako zmocnění k použití systému přímého inkasa SEPA.
Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Získán(a) (kým): Geworben durch:

Jméno, členské číslo Name, Mitgliedsnummer

Příhláška možná i online! mitgliedwerden.vida.at

BIC

IBAN
Požadovaná forma placení Gewünschte Zahlart:  Odvodem ze mzdy nebo platu v podniku (srážka ze mzdy)
Lohn- oder Gehaltsabzug im Betrieb (Betriebsabzug)

 Systém přímého inkasa SEPA
SEPA Lastschrift
Systém přímého inkasa SEPA – příjemce platby: Rakouský svaz odborů (ÖGB)/Odborový svaz VIDA, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID:
AT48ZZZ00000006541
Zmocňuji ÖGB/ Odborový svaz VIDA, aby opakovaně inkasoval z mého účtu prostřednictvím systému přímého inkasa SEPA. Do osmi týdnů, počínaje
datem zatížení účtu, mohu požadovat, aby mi byla částka převedena zpět na účet.
Odvod ze mzdy nebo platu v podniku (srážka ze mzdy) – V případě, že můj podnik bude mít s VIDA sjednanou srážku ze mzdy, souhlasím, aby byl
příspěvek odborovému svazu stržen přímo z mé mzdy/ platu vyplácené (-ho) zaměstnavatelem. Opravňuji zaměstnavatele, aby všechny mé osobní
údaje potřebné v souvislosti s placením příspěvku ve smyslu zák. DSG § 6(1) příp. § 7 zprostředkoval ÖGB resp. Odborovému svazu VIDA. Pokud
bych si nepřál(a), aby se prováděla srážka se mzdy/platu v podniku, nebo pokud bych z podniku odešel/odešla nebo by odvod členského příspěvku
prostřednictvím podniku nebyl možný, lze způsob platby bez další dohody převést na systém přímého inkasa SEPA z mého účtu, který jsem uvedl(a).
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