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tagsági jelentkezés Mitgliedsanmeldung

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

(Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki – a megfelelő rész elé tegyen X-et!) (Bitte in Blockschrift ausfüllen – Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kérjük adja le vagy küldje el a következő címre: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Abgeben oder senden an: Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

 fizikai dolgozó
Családi név, tud. fokozat Nachname, akad. Grad

 diák/hallgató

ArbeiterIn

SchülerIn/StudentIn

 köztisztviselő Beamtin/Beamter

 munkanélküli arbeitslos

 ipari tanuló Lehrling

 egyéb sonstiges

 szerződéses alkalmazott Vertragsbedienstete/r
Utónév Vorname
Taj szám, születési idő
SV-Nummer, Geb.-Datum

Nem Geschlecht
 Férfi männlich
 Nő weiblich

 közalkalmazott Angestellte/r

 teljes munkaidő Vollzeit
 részmunkaidő Teilzeit
Jelenlegi foglalkozás/tevékenység/tanult szakma Derzeitiger Beruf/Dienstverwendung/Lehrberuf
Ipari tanuló Lehrling:
A szakképzés kezdete Lehrzeitbeginn

A szakképzés vége Lehrzeitende

Utca, házszám Straße, Hausnummer
Foglalkoztatott az alábbi cégnél/szervezeti egységnél Beschäftigt bei Firma/Dienststelle
Postai irányítószám, község/város PLZ, Ort
Utca, házszám (cég/szervezeti egység) Straße, Hausnummer (der Firma/Dienststelle)
Telefonos elérhetőség Telefonische Erreichbarkeit
Postai irányítószám, község/város (cég/szervezeti egység) PLZ, Ort (der Firma/Dienststelle)

Állampolgárság Staatsangehörigkeit

A tagdíj havi mértéke (a bér vagy fizetés 1%-a – bruttó) euróban
Beitragshöhe mtl. (1% vom Lohn oder Gehalt – Brutto) in €
A szolgáltatások teljes körét csak akkor tudjuk biztosítani, ha a valóságnak megfelelő tagdíjat fizeti!
Gewährung des vollen Leistungsumfanges nur bei Zahlung der Beitragswahrheit!

Bank Bank
A belépés dátuma Beitrittsdatum

Hely, dátum, aláírás Ort, Datum, Unterschrift
Ez az aláírás egyidejűleg a SEPA beszedési megbízás lebonyolítására is feljogosít.
Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für das SEPA-Lastschriftverfahren.

Toborozta: Geworben durch:

Név, tagsági szám Name, Mitgliedsnummer

Online is lehet jelentkezni! mitgliedwerden.vida.at

BIC

IBAN
Kívánt fizetési mód: Gewünschte Zahlart:

 a vállalaton belül a bérből vagy fizetésből történő levonás (vállalati levonás)
Lohn- oder Gehaltsabzug im Betrieb (Betriebsabzug)
 SEPA beszedési megbízás
SEPA Lastschrift

SEPA beszedési megbízás - kedvezményezett: Österreichischer Gewerkschafsbund (ÖGB)/Gewerkschaft vida, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Creditor-ID:
AT48ZZZ00000006541
Felhatalmazom az ÖGB-t/vida szakszervezetet, hogy bankszámlám terhére SEPA beszedési megbízással szedje be az ismételten fizetendő összegeket. A terhelés
napjától számított nyolc héten belül kérhetem a beszedett összeg visszatérítéset.
Bérből/fizetésből történő levonás (vállalati levonás) – Amenyiben vállalatom a vidával a vállalaton belüli levonásról állapodott meg, úgy egyetértek azzal, hogy
szakszervezeti tagdíjamat a munkáltató (munkaadó) vonja le a fizetésemből. Felhatalmazom a munkáltatót (munkaadót), hogy ennek kapcsán a tagdíj beszedéséhez
szükséges összes személyes adatot az adatvédelmi törvény 6.§ 1. bek., illetve 7. § értelmében továbbítsa az ÖGB-nek, illetve a vidának. Amennyiben már nem szeretném, hogy az összeget a vállalaton belül a béremből/fizetésemből vonják le, vagy ha távoznék a vállalattól/vagy a tagdíj levonására a vállalaton keresztül már nem
lenne lehetőség, akkor a fizetés módját konzultáció nélkül a megadott bankszámlámról teljesítendő SEPA beszedési megbízásra lehet átállítani.
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E-mail cím E-Mailadresse

