COBERTURA
ESSENCIAL
ONDE QUER
QUE TRABALHE
Preocupado com o seu emprego nos
tempos incertos de hoje? Se trabalha
para uma empresa privada ou como
voluntário numa organização que presta
serviços públicos, chegou o momento
de se juntar a UNISON.
Oferecemos uma gama completa de benefícios e serviços aos
membros, que podem incluir:

Desd

£1.30
e

por

mês

• aconselhamento, apoio e ajuda quando necessitar no trabalho
• uma linha de apoio que funciona até à meia-noite
• ajuda legal para si no emprego e para a sua família em casa*
• assistência ﬁnanceira e aconselhamento de dívida em

momentos de necessidade
• indemnização por acidentes e lesões no emprego

E oferecemos uma gama de descontos exclusivos para membros
que podem ajudá-lo a si e à sua família a poupar dinheiro quando
faz compras, um seguro ou procura umas férias.
E consegue tudo isso a partir de £ 1,30 por mês dependendo do seu vencimento
*veja unison.org.uk/for-members/legal-services para ver as
condições de elegibilidade

UNISON – cobertura essencial para si
PORTUGUESE

Join UNISON – Junte-se à UNISON
essential cover wherever you work
cobertura essencial onde quer que trabalhe
Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Preencha o formulário abaixo e entregue-o ao representante da agência ou envie por correio para o endereço
que consta na última página

➊ Tell us about you / Fale-nos de si
Title / Título

First name / Nome

Surname/family name / Sobrenome

Date of birth / Data de nascimento

/

/

Home address / Endereço de casa

Postcode / Código Postal

email / email

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
Telefone (indicar se de casa, do emprego ou telemóvel)

National insurance number (from your payslip)
Número nacional de seguro(do seu recibo de vencimento)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Por favor, indique a sua origem étnica (assinale um quadrado):
■ Bangladeshi
Bangladesh

■ Pakistani
Paquistanês

■ Black African
Negro (Africano)

■ Black other
Negro (Outro)

■ White other
Caucasiano (Outro)

■ Chinese
Chinês

■ Asian UK
Asiático (Reino Unido)

■ Black Caribbean
Negro (Caraíbas)

■ White UK
Caucasiano (Reino Unido)

■ Indian
Indiano

■ Asian other
Asiático (Outro)

■ Black UK
Negro (Reino Unido)

■ Irish
Irlandês

➋ Tell us about your job / Fale-nos do seu emprego
Employer’s name / Nome do empregador

Your job title/occupation / Cargo/ocupação

Workplace name and address / Designação e endereço do local de trabalho

Postcode \ Código Postal

Payroll number (from your payslip) / Número do recibo de vencimento (da sua folha de ordenado)

➌ What you will pay each month
Valor mensal a pagar

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Por favor, selecione a opção apropriada relativa ao seu rendimento antes das deduções.

Annual pay
Pagamento anual

£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
A sua subscrição

£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

Selecione o seu fundo político

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.
Uma das formas como a UNISON trabalha para os seus interesses é
através das campanhas políticas. A sua subscrição inclui o pagamento
de um fundo político para que não pague nenhum extra, mas na UNISON
pode escolher como deseja que esse dinheiro seja utilizado.
Please tick one box only. / Por favor, selecione apenas uma opção.
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly into
the Labour Party, working to promote UNISON policies.
O nosso Fundo Político Aﬁliado leva as opiniões dos membros da
UNISON diretamente para o Partido Trabalhista, que trabalha para
promover as políticas da UNISON.
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.
O Fundo de Política Geral é usado para pagar as campanhas regionais e
nacionais das agências, mas é independente de qualquer partido político.

➎ Choose how you wish to pay / Escolha a forma de pagamento
Please tick one box only. / Por favor, selecione apenas uma opção.
EITHER deduct from salary:
PODE deduzir diretamente do vencimento:

OR pay by direct debit:
OU pagar por débito direto:
please complete the direct debit form below
por favor, preencha o formulário de débito direto abaixo

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

Pretendo aderir à UNISON e autorizo a dedução das
mensalidades do meu vencimento pelo meu empregador.
Signature / Assinatura

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

Pretendo aderir à UNISON e autorizo a dedução das
mensalidades por débito direto.
Date / Data

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Consulte: unison.org.uk/privacy-policy para ver como vamos proteger e usar as suas informações pessoais

Please fill in the whole form using a ball point pen and send it to:
Preencha o formulário na íntegra a esferográfica e envie-o para:

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130 Euston Road

London

Londres

NW1 2AY

NW1 2AY

Name(s) of account holder(s) / Nome(s) do titular da conta(s)

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Ordem para o seu banco ou banco
de investimento imobiliáriopagar
por débito directo
Service user number / Número do utilizador do serviço

Reference / Referência

Instruction to your bank or building society
Bank/building society account number
Número da conta do banco/banco de investimento imobiliário

Instruções para o seu banco ou banco de investimento imobiliário

Branch sort code / Código da agência

Name and full postal address of your bank or building society
Nome e endereço completo do seu banco ou banco de investimento imobiliário
To: The Manager
Para: O gerente

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.
É favor pagar a UNISON Direct Debits através da conta mencionada
nestas Instruções sujeita às garantias oferecidas pela Garantia de
Débito Direto. Compreendo que estas Instruções possam permanecer
com a UNISON e, nesse caso, as informações serão transmitidas por
via eletrónica para o meu banco/banco de investimento imobiliário.

Bank/building society
Banco/banco de investimento imobiliário

Address / Endereço

Signature(s) / Assinatura(s)

Postcode / Código Postal

Date / Data

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Os bancos e os bancos de investimento imobiliário podem não aceitar instruções de débito directo para alguns tipos de conta

UNISON
PRESENTES QUANDO
PRECISA DE NÓS
Assim, se necessita de cobertura essencial da UNISON,
nada poderia ser mais simples. Pode juntar-se a nós online
em joinunison.org ou telefonar de forma gratuita para
0800 171 2193.
Ou preencher este formulário e enviá-lo para:

(Se não conseguir ver o endereço abaixo, envie para Freepost RSKU-RRCA-HHSJ,
UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road, LONDON NW1 2AY)
INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA

Se procura o apoio de um sindicato
em tempos incertos junte-se à UNISON hoje

Três formas simples de se juntar à UNISON hoje:

Adira online em

joinunison.org

Contacte-nos

0800 171 2193

Preencha este
formulário e envie-o
para o endereço acima
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