VÍCE PENĚZ PRO
AGENTURNÍ PRACOVNÍKY

Výhody členství v odborech IG Metall pro agenturní pracovníky
Jako člen IG Metall obdržíte dvakrát v roce extra příplatek.
Za tímto účelem musíte podat žádost. Zde se dozvíte, jak je potřeba postupovat.
Od roku 2021 dostávají agenturní zaměstnanci, kteří jsou nejméně 12 měsíců
členem IG Metall, členský bonus ve formě extra příplatku vždy k letním a vánočním
prémiím. Výše závisí na trvání zaměstnaneckého poměru u pracovní agentury.
Roste ve třech definovaných krocích a od roku 2024 společně s každým zvýšením
tarifů.
Délka trvání
zaměstnaneckého poměru
u pracovní agentury
po 6. měsíci
ve 2. a 3. roce
od 4. roku

2021
2 x 50 €
2 x 100 €
2 x 150 €

2022
2 x 70 €
2 x 120 €
2 x 200 €

TAKHLE SE DOSTANETE
K EXTRA PŘIPLATKŮM

2023
2 x 100 €
2 x 200 €
2 x 350 €

od 2024
Zvýšení
dynamicky
dle tarifu

Více informací na
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

Ve své pracovní agentuře musíte podat žádost. O extra příplatek
požádejte ve stanovené lhůtě (doručení pošty/e-mailu):
▸ letní prémie nejdřív od 19. května a nejpozději do 30. června.
▸ vánoční prémie nejdřív od 19. října a nejpozději do 30. listopadu.
(Potvrzení o členství nesmí být starší než ze dne 19. května, resp. 19. října.)

1. Přihlaste se

na igmetall.de/anmelden
(Nutnost jednorázové
registrace.)

Žádost

vytiskněte

2. Stáhněte si potvrzení o
členství a vzorovou žádost

ne bo

podepište a adresujte
pracovní agentuře

Pra co v ní
ag e nt u r a

odešlete
poštou

E-mail s textem vzorové žádosti a potvrzením o
členství zašlete v příloze pracovní agentuře.

pod bodem menu „Stáhnout“.

€

Předpoklady pro členský bonus:
k rozhodnému dni, kterým je
30. červen, resp. 30. listopad,
minimálně členství v IG Metall po
dobu 12 měsíců (a/nebo v jiných
odborech DGB) a minimálně
Zaměstnanecký poměr u agentury
po dobu 6 měsíců.

Kontrola dokladu o vyplacení
Byl vám váš členský bonus vyplacen? Obraťte se v
případě problémů a dotazů na svoji pobočku IG Metall
v místě: www.igmetall.de/vor-ort

Za půl roku na to myslete opět!
Tuto kartičku si dobře uschovejte a
zaznamenejte si poznámku do
kalendáře.

Vždy v
květnu
a
Říjnu!

JEŠTĚ NEJSTE ČLENEM?

Tak se teď staňte členem IG Metall, zajistíte si tím extra příplatky za rok.
Členské formuláře obdržíte od zástupců rady zaměstnanců odborů IG Metall nebo od lidí u vás v
podniku, kterým důvěřujete. Nebo se staňte členem online na igmetall.de/beitreten
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Chci se stát
členem

