ACOPERIRE
ESENȚIALĂ
ORIUNDE
£
LUCRAȚI 1.30
De la

pe lu

Vă faceți griji în legătură cu locul dvs. de muncă
în vremurile nesigure din prezent? Indiferent
dacă lucrați pentru o companie privată sau
pentru o organizație din sectorul de voluntariat
care prestează servicii publice, acum este
momentul să aderați la UNISON.

nă

Oferim o gamă completă de beneﬁcii și servicii pentru membri, care pot
include:

• consiliere, sprijin și ajutor atunci când aveți nevoie la locul de muncă
• o linie de asistență telefonică deschisă până la miezul nopții

• asistență juridică pentru dvs. la locul de muncă și pentru familia dvs. la
domiciliu*
• asistență ﬁnanciară și consiliere privind datoriile când vă aﬂați în
diﬁcultate
• compensații pentru accidente și răniri la locul de muncă.

În plus, oferim diverse reduceri exclusive pentru membri, cu ajutorul cărora
dvs. și familia puteți face economii când mergeți la cumpărături, achiziționați
o asigurare sau căutați o vacanță.
Și primiți toate acestea de la numai £1.30 pe lună – în funcție de venitul dvs.
*consultați unison.org.uk/for-members/legal-services pentru eligibilitate

UNISON – acoperire esențială pentru dvs.
ROMANIAN

Join UNISON – Aderați la UNISON –
essential cover wherever you work
acoperire esențială oriunde lucrați

Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Trebuie doar să completați formularul de mai jos și să îl înmânați reprezentantului de la ﬁliala locală sau să îl
trimiteți prin poștă la adresa de pe ultima pagină

➊ Tell us about you / Informații despre dvs.
Title / Apelativ

First name / Prenume

Surname/family name / Nume de familie

Date of birth / Data nașterii

/

/

Home address / Adresa de domiciliu
Postcode / Cod poștal

email / e-mail

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
Număr de telefon (indicați dacă este de la domiciliu, de la serviciu sau mobil)

National insurance number (from your payslip)
Numărul de asigurare națională (de pe foaia de salariu)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Indicați grupul etnic din care faceți parte (bifați o singură casetă)
■ Bangladeshi
Bangladesh
■ Chinese
Chinez
■ Indian
Indian

■ Asian other
Asiatic de altă origine

■ Pakistani
Pakistanez

■ Black African
Negru african

■ Asian UK
Asiatic britanic

■ Black Caribbean
Negru caraibian

■ White UK
Alb britanic

■ Black UK
Negru britanic
■ Black other
Negru de altă origine

■ Irish
Irlandez
■ White other
Alb de altă origine

➋ Tell us about your job / Informații despre locul dvs. de muncă
Employer’s name / Denumirea angajatorului

Your job title/occupation /Funcția/ocupația dvs.

Workplace name and address /Denumirea și adresa locului de muncă

Postcode \ Cod poștal

Payroll number (from your payslip) / Cod de angajat (de pe foaia de salariu)

➌ What you will pay each month
Cât veți plăti pe lună

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Bifați caseta corespunzătoare venitului dvs. înainte de aplicarea deducerilor.

Annual pay
Venit 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
Cotizația dvs.

£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
Alegeți fondul politic

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.
Unul din modurile în care UNISON lucrează în numele dvs. este prin
intermediul campaniilor politice. Cotizația dvs. include o plată într-un fond
politic astfel încât să nu plătiți în plus, dar la UNISON alegeți modul în care
doriți să ﬁe folosită această sumă.

Please tick one box only. / Bifați o singură casetă.

Our Afﬁliated Political Fund takes UNISON members’ views directly
into the Labour Party, working to promote UNISON policies.
Fondul Politic Aﬁliat face ca viziunile membrilor să ajungă direct la
Partidul Laburist, contribuind la promovarea politicilor UNISON.

The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.

Fondul Politic General este utilizat pentru contribuții la campanii ale unor
ﬁliale, regionale și naționale, dar este independent de orice partid politic.

➎ Choose how you wish to pay / Alegeți metoda de plată dorită
Please tick one box only. / Bifați o singură casetă.
EITHER deduct from salary:
FIE prin deducere din salariu:

OR pay by direct debit:
FIE plata prin debitare directă:
please complete the direct debit form below
completați formularul de debitare directă de mai jos

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

Doresc să ader la UNISON și autorizez deducerea
cotizațiilor din salariul primit de la angajator.

Doresc să ader la UNISON și autorizez deducerea
cotizațiilor prin debitare directă

subscriptions from my pay by my employer.

Signature / Semnătura

subscriptions by direct debit

Date / Data

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Accesați unison.org.uk/privacy-policy pentru a aﬂa cum vom proteja și utiliza informațiile dvs. personale

Please ﬁll in the whole form using a ball point pen and send it to:
Completați formularul în întregime cu pixul și trimiteți-l la:

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130 Euston Road

London

London

NW1 2AY

NW1 2AY

Name(s) of account holder(s) / Titularul/titularii contului

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Instrucțiuni pentru banca sau
societatea dvs. de credit ipotecar
privind plata prin debitare directă
Service user number / Cod de utilizator al serviciului

Reference / Referință

Instruction to your bank or building society
Bank/building society account number
Număr de cont bancar / de la societatea de credit ipotecar

Instrucțiuni pentru banca sau societatea dvs. de credit ipotecar

Branch sort code / Codul sucursalei

Name and full postal address of your bank or building society
Numele și adresa poștală completă a băncii sau a societății de credit ipotecar
To: The Manager
Către: Director

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.
Vă rugăm să efectuați plăți către UNISON prin debitarea directă a
contului precizat în aceste instrucțiuni, sub rezerva garanțiilor oferite
prin Garanția Debit Direct. Înțeleg că aceste instrucțiuni pot rămâne
la UNISON și, în acest caz, detaliile vor ﬁ transmise electronic băncii
/ societății de credit ipotecar.

Bank/building society
Banca / Societatea de credit ipotecar

Address / Adresa

Signature(s) / Semnătură/Semnături

Postcode / Cod poștal

Date / Data

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Este posibil ca băncile și societățile de credit ipotecar să nu accepte Instrucțiuni de debitare directă pentru anumite tipuri de conturi

UNISON
AICI CÂND AVEȚI
NEVOIE DE NOI
Așadar, dacă doriți acoperire esențială de la UNISON, nu
poate fi mai simplu. Puteți adera online la joinunison.org
sau apelați gratuit la 0800 171 2193. Sau completați acest
formular și trimiteți-l la:

(Dacă mai jos nu apare nicio adresă, trimiteți formularul prin poștă la Freepost RSKURRCA-HHSJ, UNISON, The UNISON Centre, 130 Euston Road, LONDON NW1 2AY)
INFORMAȚII DESPRE FILIALE

Dacă aveți nevoie de susținerea unui sindicat
în vremuri nesigure aderați la UNISON astăzi

Trei modalități simple de a adera la UNISON astăzi:

Aderați online la

joinunison.org

Apelați la

0800 171 2193

Completați acest
formular și trimiteți-l
la adresa de mai sus
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