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Deklaracja członkowska Mitgliedsanmeldung

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

(wypełniać czytelnym pismem – proszę zaznaczyć właściwe) (Bitte in Blockschrift ausfüllen – Zutreffendes bitte ankreuzen)

Należy oddać lub przesłać na adres: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Abgeben oder senden an: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

 robotnik/robotnica

Nazwisko, stopień akademicki Nachname, akad. Grad

 uczeń/uczennica

ArbeiterIn

 urzędnik/urzędniczka Beamtin/Beamter

SchülerIn/StudentIn

 uczeń/uczennica zawodu Lehrling

 pracownik kontraktowy Vertragsbedienstete/r

Numer ubezpieczenia społecznego (SV), Data urodzenia

Płeć Geschlecht
 mężczyzna männlich
 kobieta weiblich

 inne sonstiges

 pracownik umysłowy Angestellte/r

Imię Vorname

SV-Nummer, Geb.-Datum

 bezrobotny/-a arbeitslos

 pełny etat Vollzeit
 niepełny etat Teilzeit

Obecny zawód /stosunek służbowy/wyuczony zawód Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf
Uczeń zawodu Lehrling:
Data rozpoczęcia nauki zawodu Lehrzeitbeginn

Data zakończenia nauki zawodu Lehrzeitende

Ulica, numer domu Straße, Hausnummer
Zatrudniony w firmie/wydziale Beschäftigt bei Firma/Dienststelle
Kod pocztowy, miejscowość PLZ, Ort
Ulica, numer domu (firmy/wydziału) Straße, Hausnummer (der Firma/Dienststelle)
Dostępność telefoniczna Telefonische Erreichbarkeit
Kod pocztowy, miejscowość (firmy/wydziału) PLZ, Ort (der Firma/Dienststelle)
Adres e-mail E-Mailadresse
Wysokość składki miesięcznie (1% od pensji brutto) w €

Data przystąpienia do związku zawodowego Beitrittsdatum

Miejscowość, data, podpis Ort, Datum, Unterschrift
Podpis ten stanowi jednocześnie zgodę na polecenie zapłaty SEPA.
Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Pozyskany do związku zawodowego przez: Geworben durch:

Nazwisko, numer legitymacji członkowskiej Name, Mitgliedsnummer

Zgłoszenie możliwe także online! mitgliedwerden.vida.at

Bank Bank
IBAN
Sposób opłaty: Gewünschte Zahlart:

BIC

 potrącenie z pensji w zakładzie pracy (potrącenie w zakładzie pracy)
Lohn- oder Gehaltsabzug im Betrieb (Betriebsabzug)
 polecenie zapłaty SEPA
SEPA-Lastschrift

Polecenie zapłaty SEPA – beneficjent płatności: Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)/Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020
Wien, Creditor-ID: AT48ZZZ00000006541. Niniejszym upoważniam konfederację związków zawodowych ÖGB/związek zawodowy vida do
obciążania mojego rachunku bankowego powtarzalnymi płatnościami metodą polecenia zapłaty SEPA. W okresie ośmiu tygodni począwszy
od daty obciążenia rachunku mogę zażądać zwrotu pobranej kwoty.
Potrącenie z pensji (potrącenie w zakładzie pracy) – Jeżeli mój zakład pracy zawarł umowę ze związkiem zawodowym vida w sprawie operacji potrącania składek z pensji, deklaruję niniejszym zgodę, aby moja składka związkowa była potrącana przez pracodawcę bezpośrednio
z pensji. Niniejszym upoważniam pracodawcę do przekazania wszystkich moich danych osobowych w myśl austriackiej Ustawy o ochronie
danych osobowych § 6 (1) wzgl. § 7 na ręce Konfederacji Austriackich Związków Zawodowych ÖGB lub związku zawodowego vida. W przypadku mojej rezygnacji z potrącania składki w zakładzie pracy wzgl. zakończenia stosunku pracy w danym zakładzie /wzgl. jeżeli potrącanie
składki członkowskiej przez zakład pracy nie byłoby możliwe, możliwa jest zmiana sposobu płatności bez uprzedniego uzgodnienia na
operację polecenia zapłaty SEPA z mojego, wskazanego przeze mnie rachunku bankowego.

12/2013

Obywatelstwo Staatsangehörigkeit

Beitragshöhe mtl. (1% vom Lohn oder Gehalt – Brutto) in €
Przyznanie pełnego zakresu świadczeń możliwe jest wyłącznie po opłaceniu składki zgodnie z rzetelnymi danymi!
Gewährung des vollen Leistungsumfanges nur bei Zahlung der Beitragswahrheit!

