تاريخ االنضمام

QR-Code

من:

التدريب المهني/الدراسة

إلى:

يوم يوم

ا لتحو يل

كنت عضوا في النقابة

االسم األول
الجنس
أنثى

االسم
رقم المنزل

ذكر

الجنسية

في حالة الطالب الجامعي ،الكلية:

سنة سنة سنة سنة

الهاتف الجوال

العمل

خاص

ا لمعلن

المعلن (االسم ،واالسم األول) أو فريق المعلنين

أنا

رقم عضوية المعلن

قيمة اشتراك العضوية
يبلغ اشتراك العضوية  % 1من المتوسط الشهري للدخل اإلجمالي .الطالب
الجامعيون والتالميذ بدون عمل يدفعون  2,05يورو .طلب الحصول على
اإلعانات يسري فقط إذا كانت المساهمة متوافقة مع النظام األساسي.

الهاتف

البريد اإللكتروني

من:

خاص
العمل

خاص

عامل بدوام كامل
عامل بدوام جزئي

الرمز البريدي

مركز التكلفة
موظف منتدب

العمل

في مرحلة العمل الخاصة بالتقاعد الجزئي
في مرحلة اإلعفاء الخاصة بالتقاعد الجزئي

المكان
مسا همة

المتوسط الشهري
للدخل اإلجمالي
منها  % 1قيمة اشتراك العضوية =

الرمز البريدي

محل اإلقامة

الشركة  /الشركة المستخدمة
رقم الموظف/الرقم الرئيسي

بعقد عمل

محدد المدة
إلى:

الشركة المقدمة:

تفويض الخصم المباشر لمنطقة الدفعات المالية الموحدة باليورو  SEPA (الخصم المباشر المتكرر) :رقم تعريف
دائن  ،IG Metall: DE71 1005 0000 0535 93مرجع التفويض :رقم العضو 01
أفوض  IG Metallلتحصيل رسوم العضوية المتوافقة مع النظام األساسي .في الوقت نفسه ،أكلف المؤسسة االئتمانية
التي أتعامل معها باسترداد الديون المباشرة التي تسحبها  IG Metallعلى حسابي .ملحوظة :يمكنني طلب استرداد
المبلغ المدين في غضون ثمانية أسابيع ،بد ًءا من تاريخ الخصم .وينطبق في هذا الصدد الشروط المتفق عليها مع
المؤسسة االئتمانية التي أتعامل معها .سأبلغ  IG Metallعلى الفور بأي تغييرات تطرأ على بياناتي.

الحساب البنكي

Stand Mai 2022 / Arabisch

رقم IBAN

ا لمكا ن  /ا لتا ر يخ  /ا لتو قيع

بيانات العمل

يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة

يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة
عامل حر مستقل

شارع

بلد

تاريخ الميالد

عضو منذ

متاح أيضا على موقع www.igmetall.de/beitreten
معلومات شخصية

أنا حال ًيا
دارس في مسارين
متدرب
عامل مؤقت
تلميذ
طالب جامعي

شهر شهر

بيا ن ا ال نضما م

االنضمام :أنا أنضم بموجب هذا البيان إلى  IG Metallوأوافق على النظام األساسي لهذه النقابة .أؤكد صحة المعلومات الخاصة بي وأحطت عل ًما بإشعار
حماية البيانات الخاص بشركة .IG Metall
حماية البيانات :لن يتم استخدام بيانات األعضاء إال وفقًا للنظام األساسي .سيتم جمع بياناتي الشخصية ومعالجتها واستخدامها من قبل IG Metall
وممثلي النقابات العمالية التابعة لها بما يتوافق مع لوائح حماية البيانات الخاصة بالئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي ()EU-DSGVO
والقانون االتحادي لحماية البيانات من أجل إنشاء وإدارة العضوية .تجد إرشادات أخرى حول حماية البيانات على موقع
.www.igmetall.de/datenschutz

