CLÚDACH
RIACHTANACH
CIBÉ ÁIT A
nOIBRÍONN TÚ
An bhfuil imní ort faoi do phost i dtimpeallacht
eacnamaíoch an lae inniu? Má oibríonn tú i
gcuideachta phríobháideach nó in eagraíocht de
chuid na hearnála deonaí a sholáthraíonn seirbhísí
poiblí, is tráthúil duitclárú le UNISON .
Is féidir le gach uile bhall buntáiste a bhaint as réimse iomlán na
mbuntáistí agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil beag beann ar an áit a
n-oibríonn sé, lena n-áirítear:

•
•
•
•
•

Ó

£1.2

sa m

comhairle, tacaíocht agus cúnamh nuair atá siad uait ag an obair
líne chabhrach a bhíonn ar oscailt go dtí meán oíche
cúnamh dlí duitse ag an obair agus do do mhuintirse sa bhaile
cúnamh airgeadais agus comhairle maidir le fiachas in am do ghátair
cúiteamh i leith timpistí agus gortuithe san áit oibre.

Chomh maith leis an méid sin, cuirimid lascainí ar fáil do bhaill a
d’fhéadfadh cur ar do chumas nó ar chumas do mhuintire airgead a
shábháil agus sibh ag siopadóireacht, ag ceannach árachais nó ag dul
ar saoire.
Is féidir leat na rudaí seo uile a fháil ó £1.22 in aghaidh na míosa – ag
brath ar an méid a thuilleann tú.

UNISON – clúdach riachtanach duitse
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hí

Cláraigh le UNISON –
clúdach riachtanach cibé
áit a n-oibríonn tú

Ní gá duit ach an fhoirm thíos a chomhlánú agus í a sheoladh chuig an seoladh
saorphoist atá luaite ar an leathanach deireanach

➊ Inis dúinn fút féin
Céadainm

Teideal
Sloinne

Dáta breithe

/

/

Seoladh baile
Postchód
Ríomhphost
Uimhir fóin (Cuir in iúl cé acu an fón baile, fón oibre nó
fón póca atá i gceist)

Uimhir árachais náisiúnta (ó do dhuillín pá)

Céard é do bhunús eitneach: (cuir tic in aon bhosca amháin)
■ Banglaidéiseach
■ Síneach
■ Indiach

■ Pacastánach
■ Áiseach as an RA
■ Áiseach eile

■ Duine gorm
as an RA
■ Cairibeach gorm

■ Duine gorm
as an RA
■ Duine gorm eile

➋ Inis dúinn faoi do phost
Ainm an fhostóra
Teideal do phoist/Do shlí bheatha
Ainm agus seoladh na háite oibre

Postchód
Uimhir phárolla (ó do dhuillín pá)

■ Duine geal as an RA
■ Éireannach
■ Duine geal eile

➌

Cé mhéad a íocfaidh tú in aghaidh na míosa

Cé mhéad a íocfaidh tú in aghaidh na míosa
Tuarastal bliantúil
Do shíntiús
  GAN CGP A ÁIREAMH CGP SAN ÁIREAMH
Suas le £2,000
£1.22
£1.26
■
£2,001–£5,000
£3.27
£3.37
■
£5,001–£8,000
£4.96
£5.11
■
£8,001–£11,000
£6.17
£6.36
■
£11,001–£14,000
£7.34
£7.56
■
£14,001–£17,000 ■
£9.07
£9.34
£17,001–£20,000 ■
£10.75
£11.07
£20,001–£25,000 ■
£13.09
£13.48
£25,001–£30,000 ■
£16.13
£16.61
£30,001–£35,000 ■
£18.98
£19.55
Níos mó ná £35,000 ■
£21.04
£21.67

t

➎

➍

Ciste Ginearálta Polaitíochta

Is é ceann de na bealaí a oibríonn
UNISON ar do shon ná trí fheachtais
pholaitiúla a reáchtáil. Bíonn na feachtais
seo maoinithe ag an gCiste Ginearálta
Polaitíochta (CGP) agus is féidir leat
cinneadh a dhéanamh airgead a íoc leis
an gciste seo mar chuid de do shíntiús.
Baintear úsáid as an CGP le haghaidh
feachtas ar leibhéal na gcraobhacha,
feachtais réigiúnacha agus feachtais
náisiúnta agus is neamhspleách ar aon
pháirtí polaitiúil é.

Cuir tic sa bhosca thíos chun an
asbhaint a údarú.
■

Tugaim údarás íocaíocht an
Chiste Ghinearálta Pholaitíochta
a asbhaint mar chuid de mo
shíntiús.

Inis dúinn an chaoi ar mian leat íocaíochtaí a dhéanamh Cuir tic in AON bhosca amháin

Íocaíochtaí a bhaint as mo thuarastal:
■ Is mian liom clárú le UNISON agus tugaim cead do
m’fhostóir mo shíntiúis a bhaint as mo phá.

Síniú

NÓ íocaíochtaí a dhéanamh trí dhochar díreach
comhlánaigh an fhoirm maidir le dochar díreach thíos
■ Is mian liom clárú le UNISON agus tugaim cead síntiúis a asbhaint trí dhochar díreach

Dáta

Tabhair cuairt ar unison.org.uk/privacy-policy le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na bealaí a úsáidimid agus a chosnaímid do chuid sonraí pearsanta

Treoir do do bhanc nó do do chumann foirgníochta íocaíochtaí a dhéanamh trí Dhochar Díreach
Comhlánaigh an fhoirm agus seol chuig UNISON, 130 Euston Road London NW1 2AY
Ainm agus seoladh poist iomlán do bhainc nó do chumainn foirgníochta

Chuig: An Bainisteoir		

Banc/Cumann foirgníochta

Uimhir an Úsáideora Seirbhíse

9 7 0 0 5 0
Uimhir thagartha (úsáid oifige amháin, ná comhlánaigh)

Seoladh

Postchód
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais

Uimhir an chuntais bhainc/chumainn foirgníochta
Cód sórtála an bhrainse

Íoc dochair dhíreacha le UNISON ón gcuntas atá
sonraithe sa Treoir seo faoi réir na gcosaintí arna
leagan amach i Ráthaíocht an Dochair Dhírigh. Tuigim
go bhfuil seans ann go gcoinneodh UNISON an Treoir
seo ar láimh agus go seolfaí na sonraí chuig mo bhanc/
chumann foirgníochta go leictreonach sa chás sin.
Síniú

Dáta

D’fhéadfadh sé nach nglacfadh bainc ná cumainn foirgníochta le treoracha dochair dhírigh i gcás cineálacha áirithe cuntas.

UNISON:
GAR DUIT
IN AM DO
GHÁTAIR is 6

Is simplí an rud é clúdach riachtanach a fháil
ó UNISON. Is féidir leat clárú linn ar líne ag
joinunison.org glao a chur orainn saor in aisce ar
0800 171 2193. nó an fhoirm seo a chomhlánú
agus í a sheoladh chuig an seoladh saorphoist thíos:
Freepost RRJU-UGBC-ZKSU
UNISON Northern Ireland
Galway House
165 York Street
Belfast
BT15 1AL

Más ag lorg tacaíochta ó
cheardchumann atá tú, cláraigh
le UNISON inniu

Trí bhealach shimplí chun clárú le UNISON inniu:

Cláraigh ar líne ag
joinunison.org

Cuir glao orainn ar
0800 171 2193

Comhlánaigh an fhoirm seo
agus seol chuig an seoladh
saorphoist thuasluaite í
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