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  Стажант      Студент дуално обучение 
  Студент      Ученик      На временна заетост  

до:от:

ако сте студент, университет:

Фирма, предлагаща услуги по наемане:

  на непълно работно време преди пенсиониране
  неработещ във фаза на пенсиониране

Фирма/Наемаща фирма Пощенски код Населено място
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щ Набиращ (фамилия, име) или екип по набиране

Членски номер на набиращия

средноаритметичен 
месечен брутен доход   

Членски внос

Присъединяване: С настоящото се присъединявам към IG Metall и приемам устава на този профсъюз. 
Потвърждавам точността на личните си данни и съм запознат/-а с Декларацията за поверителност на IG Metall.

SEPA съгласие за директен дебит (повтарящи се директни дебити): Идентификацио-
нен номер на кредитор на IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Референция за съгла-
сие: членски номер01
Упълномощавам IG Metall да събира задължителния членски внос. Същевременно 
инструктирам кредитната си институция да осребрява директните дебити, теглени 
от IG Metall по моята сметка. Указание: Мога да поискам възстановяване на дебити-
раната сума в рамките на осем седмици, считано от датата на дебит. Приложими в 
този случай са договорните условия на кредитната ми институция. Ще информирам 
незабавно IG Metall за всякакви промени в моите данни.

Защита на данните: Данните на членовете ще се използват само в съответствие с устава. Личните ми данни 
ще бъдат събирани, обработвани и използвани от IG Metall и неговите синдикални представители в съответ-
ствие с разпоредбите за защита на данните на Общия регламент на ЕС за защита на данните (EU-DSGVO) и 
Федералния закон за защита на данните за създаване и администриране на моето членство. Повече указания 
по отношение на защитата на личните данни мога да намеря на www.igmetall.de/datenschutz.

Членският внос възлиза на 1% от средноаритметичния
брутен месечен доход. Неработещи студенти и ученици 
заплащат 2,05 Euro. Право на обезщетения има само при 
задължителни вноски.
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