TÖBB PÉNZ A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS
KERETÉBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSBEN

Az IG Metall tagjai számára adott juttatás a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő munkavégzésben
Az IG Metall tagjaként évente kétszer plusz kifizetést kapsz.
Ehhez kérelmet kell benyújtanod. Ennek menetéről itt kapsz tájékoztatást.

A tagi juttatás előfeltételei:
A június 30. vagy november 30.
határnapig legalább 12 hónapos
2021-től a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésben foglalkoztatott IG Metall (vagy más DGB
azon munkavállalók, akik legalább 12 hónapja az IG Metall tagjai, plusz kifizetés
szakszervezeti) tagság és
formájában tagi juttatásban részesülnek, a nyaralási és karácsonyi bónusz mellé.
legalább 6 hónapos munkaviszony
Az összeg a kölcsönző cégnél fennálló munkaviszony időtartamától függ. Három
a kölcsönző cégnél.
fix szakaszban – 2024-től pedig minden egyes tarifaemeléssel – emelkedik.
Munkaviszony időtartama
a kölcsönző cégnél
2021
a 6. hónap után
2 x 50 €
a 2. és 3. évben
2 x 100 €
a 4. évtől
2 x 150 €

2022
2 x 70 €
2 x 120 €
2 x 200 €

ÍGY KAPOD MEG A PLUSZ
KIFZETÉSEIDET
1. igmetall.de/mitgliedervorteile

megnyitása

2023
2 x 100 €
2 x 200 €
2 x 350 €

2024 -től
Tarifa
emelkedése –
dinamikus

A kölcsönző cégednél kell benyújtanod egy kérelmet.
A plusz kifizetést határidőre igényeld (levél/e-mail átvétele):
▸ Nyaralási bónusz legkorábban május 19-től június 30-ig.
▸ Karácsonyi bónusz legkorábban október 19-től november 30-ig.
(A tagsági igazolás nem lehet régebbi, mint május 19. vagy október 19.)

2. Bejelentkezés

kérelmet

(egyszeri regisztráció
szükséges
tagsági számmal)

3. Tagsági igazolás és a kérelemminta
letöltése a munkaerő-kölcsönzés
keretében történő munkavégzéshez
€

További információ az alábbi
hivatkozáson:
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

nyomtasd ki

vagy a

Kifizetési bizonylat ellenőrzése
Kifizetésre került a tagsági juttatás? Problémák és
kérdések esetén fordulj az IG Metall helyi szervezetéhez:
www.igmetall.de/vor-ort

írd alá és címezd meg a
munkáltatódnak
(kölcsönző cégnek)

Kölcsönző cég

postán
küldd el

E-mailben küldd el a kérelemminta szövegét és
mellékletben a tagsági igazolást a munkáltatódnak
(kölcsönző cégnek).
Fél év múlva újra jusson eszedbe!
Jól őrizd meg ezt a kártyát, és írd fel
magadnak a naptáradba.

Mindig
májusba
n
október és
ben!

MÉG NEM VAGY TAG?

Akkor legyél IG Metall tag most és ezzel biztosítsd plusz kifizetésedet egy éven belül.
A tagsági űrlapokat az IG Metall üzemi tanácsaitól vagy üzemi megbízottjaitól szerezheted be.
Vagy lehetsz tag online módon igmetall.de/beitreten
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