IG Metall: Bi hev re ji bo
jiyanek baş.

Hûn dixwazin ji bo derametên dadmend, rewşên baş ên kar,
edaletên zêdetir bixebitin? Em jî.

Jiyaneka baş karekî baş e.

Parastina qanûnî
§ 27 ya Qanûnên-IG Metall

Gelo hûn dixwazin baş bên şîret
kirin û bersivdan?

Em hemî pirsên li ser cihanê karê bersiv didin. Heke
pirsên we di derbarê rêzkirinên rastî, tûjandina peymanên kar an belgeyan, derêxistin an xanenişîn kirinê ye,
em bi peyv û xebatên xwe li we re in. Di rewşên nakok
de, wekî endam, hûn diakrin şêwirdariya hiqûqî ya me
bikar bînin. Em hûn ji derveyê dadgehê de piştewanî
dikin û bêguman heke pêdivî be, di dadgehê jî. Û di
her rewşê karê de- û qanûnên civakî de – herwisa tevlî
ajansa karûbarê, sîgorteyên tendurustiyê, sîgorteyên
xanenişînkirinê an komeleyên pispor jî.

Piştgiriya §§ 23 û 24 Qanûnên-IG Metall

www.igmetall.de/rechtsschutz

Peymanên me yên hevpar standard ava dikin

Gelo hûn dixwazin alîkarî bikin û di
gel kesên din bi hev re kar bikin?

Em – IG Metall: Bi 2.2 milyon endamên me, em hergav
ji bo karên qenc dixebitîn. Ji ber ku Kar, hêla bingehîn ya
jiyana me ye. Ji bo ku Kar bikarebe jiyanek baş şîya bike,
ev pêdivî bi xurtaniya afirandina civakeka bihêz heye.

Ma hûn rewşên qanûnî dixwazin û
daxwaziyek heye?

Em jî hûn û hevalên we di nav nakokiyên karsaziyê de
piştgirî dikin: Civatên karkeran ya IG Metall rahînanên
baş dîtine, IG Metall li her cihekî, rewşên şirketan baş nas
dike û peyvdan û lixwegirtinên wan bi eşkereyî dide
daxwazkirin. Dema ku behsên damezrandinê encumenên
karê tê, IG Metall gelek elzem û zerûrî ye, di minaqeşeyên
bargiraniyê jî pir girîng e. Û heke le pêvçûna bazarê
lêxistinek çê be, IG Metall piştevanîya aboriya endamên
xwe dide. Qanûn.

www.igmetall.de/leistungen

Berhemên me ya bihêztrîn, peymanên me yên hevpar e.
Ew şertên kar wekî asta dahatê, seetên karê heftane, mafê
bêhndan û paşikên pêdivî, mafê rahînan, mafê hînkirinê
û rahînanê bêtir û domdar û herwisa bijartekên mimkin ji bo xanenişîn bûnê sererastdikin. Ew qanûnan di
sazkariya elektrîkî û madenê de, di sazkariya hesin û
polayê, di pişkên qumaş û cil û kincan, dar û naylonê
û di sazkariya ITK û herwisa di şolê kehrebzanê de tên
bikaranîn. Ew qanûnan tenê di şirketên baziganiyê girêdayî bi bac de nayên bikaranîn, belkî di hemî fîlîalên din
de standard diyar dikin.

www.igmetall.de/tarife

Xizmetên din §§ 26, 28, 30 ya Qanûnên-IG Metall-Satzung

Ji bo we, piştevaniyê li deriyê fabrîkê
dawiyê naye?

ji bo we, piştevaniyê li deriyê fabrîkê dawiyê naye? Em
ji bo qeza û qewimînek ku li derveyî karê tên qewimîn,
hene. Sîgorteya qewimînên valatî di hemî cihanê muteber e, ne girîng e ku li malê, li baxçeyê de an di dema
rêwîtiyê de tiştek ji we re biqewime: ma bi otomobîlê,
motorsîklet, an bi duçerxa çiyayê – li nexweşxaneya ji
bo 48 seetan an jî bêtir bimînin, sîgorteya nexweşiyê
moteber e.

Tengaviyên nedîtî û lêqewmînên pir xeter, piştgiriya bi lez
hewce dike – IG Metall dibe alîkar, wekî mînak di
tengaviyên lêsê di sala 2013 û 2016 de.

Û eger tiştên gelek xirab biqewimin, em endamên xwe di
dema qezayên mirinê jî piştgirî bikin. Qanûn.

www.igmetall.de/leistungsrechner

ENDAMETÎ
** Hejmara endamî, ji kerema xwe, heke guherînek heye, binivîse

Agahiyên şexsî

Ji kerema xwe bi tîpên mezin binivîsin û tijî bikin û ji navenda xwe an jî ji IG Metall re li
60519 Frankfurt am Main bişînin. *Qadên pêwist **ji aliyê IG Metall ve tên tijîkirin. Hûn
dikarin formê jêrîn bikarbînin û li ser întêrnetê tijî bikin: www.igmetall.de/beitreten
Paşnav*
Welat*

Telefona mobîl

Roja bûyînê*

Hejmara malê*
Mobîla karê

Mobîla şexsî

E-Mail

Karmed (cihe Kar)

Corê endametiyê

Telefonê

Telefona kar

Telefona kar

H H
H H

R R

Cinsiyet*
mê
nêr

Bajar*

Kolan*

Daneyên karê

R R

Nav*
Koda postê*

Dîroka tijîkirinê

Netew*

S S S S
S S S S

Telefonê şexsî

Telefonê şexsî

Kar / Bizav / bawername ya xwendin / Dibistanê Meslekê

Hertim

hevdem hatiye damezrandin

Nîvroj

Tenê

Serbixwe

Şagird, Şagirt

Karkerê demekî, Peymana Karê: Navê çalakiyê çiye?

Navnîşan (Paşnav, Nav) an tîma rêklamê

Xwendekar

du bawername ya xwendinê 

Rahînan / Sazûmanê hemberbar / Zanîngeh

ji

Hejmara endametiyê kesê ku rêklam dike (eger hebe) Têkre dahat

heta

Mebleq

Agahiyên Bankê

Têkre dahata heyvî
IBAN*

D E

BIC*

Bank/Şaxa

Xwediyê konto

Forma serlêdanê:
Bi vê yekê, ez navê ”Industriegewerkschaft Metall“, bi formeke kurt ”IG Metall“, dinivîsim û rêbaza qanûniya vê sandîkayê qebûl dikim.
Ez piştrastkirina agahdariya kesane ya xwe didim diyarkirin, ew daneyên kesane ya min ku ji IG Metall re pêşkêş dikim ji bo armanca
komkirina daneyan bi girêdayî li gel tevliheviyê ye.
SEPA-Siparde yên rasterat a debit a endam (vegerandina debit rasterast):
Hejmara nasnameyê ya IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93 Daxuyaniya Endam: Hejmara endametiyê 01
SEPA-Debit a endam: Ez rê didim ku IG Metall li gorî paragrafa § 5 ya qanûna IG Metall, heqê
endametîyê ji 1 ji sedî ji dahatê min, her meh ji hejmêra min rasterast bi rêya Debit derxîne. Di
heman demê de, ez banka xwe didim ragihandin ku ev pereyê ku ji aliyê IG Metall ji hejmêra min
hatiye derxistin, rasterast bê hesibandin.
Nîşe: Ez dikarim ku di dema heşt hefteyan li destpêka roja danê dirav, dirav zirivandinê daxwaz
bikim. Ew şertên ku ez digel bankê xwe heme, moteber in. Heke daneyên min hatin guherandin,
ez IG Metall re didim ragihandin.

Cih / Dîrok / îmze

Cih / Dîro k / î m z e

Cih / Dîrok / îmze

Sta nd 25 .0 5.2 0 18 / Ku rdis ch

Destûrên parastina daneyên kesane: Daneyên min ên şexsî ji hêla IG Metall û nûnerên bazerganiya sendîkayê, li gorî qanûnên parastina Daneyan yên Yekêtîyên Ewropa (EU-DSGVO) û qanûnên
parastina daneyan yên Almaniya (BDSG) ji bo avakirin û rêveberiya endametiya min tên bikaranîn.
Wekî beşek ji van armancan, daneyên min ji bo pêkanîna erkên yekîtiya sendîkayan di vî warî
de derbas dibin û ji aliyê yekîtiyê re tên bikaranîn. Tenê bi erêkirina min, daneyên min ji kesên
sêyemîn tên şandin. Daneyên min ji bo armancên bazirganiyê nayên bikaranîn. Qanûnên parastina
daneyan yên ewropî û almanî di destûrên xwe de derbas dikin. Agahiyên bêtir di derbarê parastina
daneyên li girêdanê jêrîn de dikarim peyda bikim https://igmetall.de/datenschutz-dok Heke ez
rûnivîsek ji wan destûrên parastina daneyan bi rêya postê re bixwazim, dikarim têkiliyê bikim bi
datenschutz@igmetall.de

Danezana razîbûna min li ser pêşkêşkirina daneyên min
yên şexsî ji bo armancên pêvajoyên SEPA ji bankê re ji bo
derxistina dirav. Ez dipejirînim ku IG Metall daneyên şexsî
yên min (Bi taybetî Nav, IBAN / BIC, mîqdara beşdariyê), bikarbîne ji bo rêveberiya endametiya min di nav sendîkayê de
û ji bo cihbicih kirina SEPA-hîmayeya rasterast ji bo xizmeta
peredanê. Têkiliya sendîkayî li gorî mafên parastina daneyan û
ji ber hesas bûna daneyan bi taybetî tê parastinê. Pêşkêşkirina
daneyan şert e ji bo IG Metall da ku bikarebe ku xizmetên diravî
yên mehane bi rêya SEPA-debit rasterast bistîne. Razîbûna
min bingeha qanûnî ji bo bikaranîna daneyan ji bo armancên
diyarkirî ye. Razîbûna min dilxwaz e. Ez dikarim ku li paşerojê li
her demekê de, razîbûna xwe vekişînim. Vekişandina razîbûna
min ti bandor li ser pêvajoya qanûniya razîbûna min nine heta
roja betalkirinê razîbûna min. Agahiyên bêtir li ser pêvajoya
bikaranîna daneyan li ”Agahdariya li ser daneyên kesane“ li
https://www.igmetall.de/datenschutz-dok têne dîtin.

