НЕОБХОДИМА
ЗАЩИТА,
НЕЗАВИСИМО
КЪДЕ
РАБОТИШ
Тревожите се за работата си в днешните
несигурни времена? Ако работите за
частна компания или в доброволческа
организация, предоставяйки обществени
услуги, сега е време да се присъедините
към UNISON.

От

£1,30
месе

ц

Ние предлагаме пълен набор от привилегии и услуги, които могат да
включват:
•

съвети, подкрепа и помощ, когато се нуждаете от тях на работа

•

линията за помощ е отворена до полунощ

•

правна помощ за вас в работата и за семейството ви у дома*

•

финансова помощ и съвети за дългове във време на нужда

•

обезщетения за трудови злополуки и наранявания на работното
място.

И ние предлагаме редица изключителни отстъпки, които
могат да спестят на вас и вашето семейство пари, когато
пазарувате, закупувате застраховка или търсите почивка.
И ще получите всичко това за по-малко от £1,30 на месец –
в зависимост от това колко печелите.
*вижте unison.org.uk/for-members/legal-services за условията

UNISON – необходимата защита за вас
BULGARIAN

Join UNISON – Присъединете се към UNISON –
essential cover wherever you work
необходима защита, независимо къде работиш
Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Просто попълнете формуляра по-долу и го дайте на вашия представител или го изпратете на адреса на гърба

➊ Tell us about you / Разкажете ни за себе си
Title / Обръщение

First name / Име

Surname/family name / Фамилия

Date of birth / Дата на раждане

/

/

Home address / Домашен адрес

Postcode / Пощенски код

email / имейл

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
Телефонен номер (моля, посочете дали е домашен, служебен или мобилен)

National insurance number (from your payslip)
Национален осигурителен номер (от вашия фиш за заплата)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Моля, попълнете етническия си произход (отметнете):
■ Bangladeshi
Бангладешки

■ Pakistani
Пакистански

■ Black African
Черен африкански

■ Black other
Черен други

■ White other
Бял, други

■ Chinese
Китайски

■ Asian UK
Азиатски, Великобритания

■ Black Caribbean
Черен, Кариби

■ White UK
Бял, Великобритания

■ Indian
Индийски

■ Asian other
Азиатски други

■ Black UK
Черен, Великобритания

■ Irish
Ирландски

➋ Tell us about your job / Разкажете ни за работата си
Employer’s name / Име на работодателя

Your job title/occupation / Вашата длъжност/професия

Workplace name and address / Име на работното място и адрес

Postcode \ Пощенски код

Payroll number (from your payslip) / Номер от ведомост (от вашия фиш за заплата)

➌ What you will pay each month

Какво ще плащате всеки месец

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Моля, отбележете съответното квадратче за приходите си
преди удръжките.

Annual pay
Годишно възнаграждение

£0–£2,000
£2,001–£5,000
£5,001–£8,000
£8,001–£11,000
£11,001–£14,000
£14,001–£17,000
£17,001–£20,000
£20,001–£25,000
£25,001–£30,000
£30,001–£35,000
£35,000+

▼

Your subscription
Вашият абонамент

£1.30
£3.50
£5.30
£6.60
£7.85
£9.70
£11.50
£14.00
£17.25
£20.30
£22.50

➍ Choose your political fund

Изберете своя политически фонд

One of the ways UNISON works on your behalf is through political
campaigning. Your subscription includes a political fund payment so you
won’t pay any extra, but in UNISON you choose how you want that money
to be used.
Един от начините, по които UNISON работи за вас, е чрез
политически кампании. Абонаментът ви включва политически фонд,
така че няма да плащате допълнително, но в UNISON можете да
изберете как тези пари да бъдат използвани.
Please tick one box only. / Моля, отбележете само едно квадратче.
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly into
the Labour Party, working to promote UNISON policies.
Нашият филиал на политически фонд прехвърля директно
мненията на членовете на UNISON в Лейбъристката партия,
работейки за насърчаване на политиките на UNISON.
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.
Общият политически фонд се използва за заплащане на
местни, регионални и национални кампании, но независимо от
политически партии.

➎ Choose how you wish to pay /

Изберете как желаете да платите

Please tick one box only. / Моля, отбележете само едно квадратче.
EITHER deduct from salary:
ИЛИ удръжка от заплатата:

OR pay by direct debit:
ИЛИ плащате чрез директен дебит:
please complete the direct debit form below
Моля, попълнете формуляра за директен дебит

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of subscriptions from my pay by my employer.

Бих искал/а да се присъединя към UNISON и
разрешавам приспадането на абонаментите от моята
заплата от моя работодател.
Signature / Подпис

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of subscriptions by direct debit

Бих искал/а да се присъединя към UNISON и
разрешавам приспадането на абонаментите чрез
директен дебит.
Date / Дата

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Моля, посетете unison.org.uk/privacy-policy, за да се запознаете с това как защитаваме и използваме вашата лична информация

Please ﬁll in the whole form using a ball point pen and send it to:
Моля, попълнете целия формуляр, използвайки химикал, и го изпратете на:

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130 Euston Road

London

London

NW1 2AY

NW1 2AY

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Инструкция към вашата банка
или организация за жилищно
кредитиране за плащане чрез
директен дебит
Service user number / Потребителски номер за обслужване

Name(s) of account holder(s) / Име(на) на титуляра(ите) на сметката
Reference / Референция

Instruction to your bank or building society
Bank/building society account number
Номер на банкова сметка/сметка в организация за жилищно кредитиране

Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
building society.

Branch sort code / Вътрешнобанков код на клон

Инструкция към вашата банка или организация за
жилищно кредитиране

Name and full postal address of your bank or building society
Име и пълен пощенски адрес на вашата банка или
организация за жилищно кредитиране
To: The Manager
До: Мениджъра

Bank/building society
Банка/организация за жилищно кредитиране

Address / Адрес

Моля, платете UNISON директни дебити от сметката, описани
подробно в тази инструкция, обект на защита чрез гаранцията
за директен дебит. Разбирам, че тази инструкция може да
остане при UNISON и, ако е така, подробностите ще бъдат
прехвърлени по електронен път до моята банка/организация
за жилищно кредитиране
Signature(s) / Подпис(и)

Postcode / Пощенски код

Date / Дата

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Банки и организации за жилищно кредитиране може да не приемат инструкциите за директен дебит за някои видове сметки

UNISON
Е ТУК, КОГАТО
ИМАТЕ НУЖДА
ОТ НАС е 6

Така че, ако искате основна защита от UNISON, това
не може да бъде по-просто. Може да се присъедините
към нас онлайн на joinunison.org или да се обадите
на безплатния телефон 0800 171 2193. Или попълнете
този формуляр и го изпратете на:
(Ако адресът не е показан по-долу, изпратете го на Freepost RSKU-RRCAHHSJ, UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road, LONDON NW1 2AY)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛОН

Ако търсите подкрепа на синдикат
в несигурни времена, присъединете
се към UNISON днес
Три лесни начина да се присъедините към UNISON днес:

Присъединете се онлайн на
joinunison.org

Обадете ни се на
0800 171 2193

Попълнете този
формуляр и го изпратете
на адреса по-горе
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