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Egyéni tanácsadás és sokrétű továbbképzési ajánlatok 
Az IG BCE minősített oktatási lehetőségei révén több ezer 
munkatárs kapott lehetőséget a továbbképzésre. Az IG BCE 
szemináriumokat nyújt minden olyan témában, mely fontos lehet a 
munkavállalók és vállalat számára – és tagjainak mindezt 
ingyenesen biztosítja. Az IG BCE három saját képzési központtal 
rendelkezik. 

Szabadidős balesetbiztosítás 
Az IG BCE munkaidőn kívül is az egész világra kiterjedő 
balesetbiztosítást nyújt tagjai számára. Az IG BCE szabadidős 
balesetbiztosítását a tagsági díj tartalmazza. 

Bonusagentur
Minden tag exkluzív előnyökben részesül. 
www.igbce-bonusagentur.de

Bővebb információk az IG BCE szolgáltatásairól: 
www.igbce.de
www.mitgliedwerden.igbce.de

Munkaügyi és szociális jogvédelem a tagok számára 
A tagsági díj szolgáltatásként tartalmazza a jogvédelmet. Ennek 
költségeit a szakszervezet viseli. Tagjaink így mindig 
biztonságban vannak, úgy jogilag, mint anyagilag. 
Segítségünkkel könnyen megengedheti magának, hogy átfogó 
tájékoztatáshoz jusson, és jogait érvényesítse.
Három havi tagság után az összes munkaügyi és szociális 
jogvédelmi szolgáltatás rendelkezésére áll: 
  Jogi felvilágosítás a munkaügyi és a szociális jog minden 

területén 
  Jogvita esetén jogi képviselet az IG BCE vagy a DGB-

Rechtsschutz GmbH ügyvédei által
  Döntő előny: Ezek a szakemberek specialisták saját 

területükön, és szoros kapcsolatban állnak a 
munkavállalókkal. Átfogó tájékoztatást adnak, jogi 
eljárásokat indítanak és képviselik Önt a bíróságon, szükség 
esetén akár több alkalommal is. Mindezt úgy, hogy ezek a 
szolgáltatások Önnek nem kerülnek kiegészítő költségekbe.

Bérszolgáltatások
Ha Ön is munkaviszonyban van, tisztában van azzal, mennyire 
fontos, hogy az alábbi pontok kötelező jelleggel szabályozva 
legyenek, és ne a munkaadó önkényén múljanak:
  Bérezés
  Képzési támogatás 
  Munkaidők, munkaszünetek 
  Bérpótlékok 
  Szabadság 
  13. havi bér 
  nyugdíjellátás
  időskori részmunkaidő 

A Bányászati, vegyipari, energiaipari 
szakszervezet (IG BCE) átfogó szolgáltatásokat nyújt, 
melyeket a tagsági díj tartalmaz:

Körzeti cím 

Állás: 2018/09 –7. kiadás 
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Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie  
(Bányászok, vegyipari és energiaipari dolgozók ipari szakszervezete)
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

hitelezői-azonosítószám: DE13BCE00000131364 

csoportos beszedési megbízás és SEPA-beszedési megbízás
ügyfél referenciaszám: (ügyfél referenciaszám = tagsági szám)

1. Beszedési megbízás
Ezennel meghatalmazom a Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, 
hogy az általam fizetendő esedékes díjakat a bankszámlámról csoportos 
beszedési megbízással levonja.

2. SEPA-beszedési megbízás
Ezennel meghatalmazom a Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, 
hogy az általam fizetendő díjakat a bankszámlámról SEPA-beszedési 
megbízással beszedje.
Egyben meghatalmazom a számlavezető hitelintézetet, hogy a Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie felé a beszedéseket teljesítse.
Tudnivaló: A terhelés napjától számított nyolc héten belül kérhetem a levont 
összeg visszatérítését. Ebben az esetben a hitelintézettel megállapodott  
feltételek vannak érvényben. 

Legyen tag, megéri! Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, EnergieBelépek!

körzetszám (a körzeti hivatal tölti ki)

tagsági szám (a körzeti hivatal tölti ki)

BELÉPÉSI NYILATKOZAT ÉS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
vezetéknév és keresztnév

születési dátum nemzetiség (önkéntes alapon)

  m      w  

utca neve és házszám

iranyítószám és helység

e-Mail

telefon

e-Mail

telefon

belépés oka

IG BCE –be való belépés dátuma  átjelentkezés/előző szakszervezet

beszervező

havi bruttó jövedelem/jövedelmi csoport  alkalmazotti azonosító szám

foglalkoztató cég neve

iranyítószám és helység
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Fizetési mód (kérjük jelölje x-jellel)

  havonta    negyedévente   félévente   évente 

(számlatulajdonos) vezetékneve és keresztneve

utca és házszám

irányítószám és helység

IBAN

BIC

hely, dátum

aláírás

A hiánytalanul kitöltött űrlapot küldje vissza az illetékes körzethez 
posta útján vagy az alábbi fax számon: 0511 7631-710

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Az IG BCE a jelen belépési nyilatkozatban szereplő adatokat kizárólag a tagok adatainak kezelése, 
a tagok gondozása és tájékoztatása, a tagsági díj elszámolása és bevonása, továbbá az alapszabá-
lyzatában rögzített feladatainak ellátása céljából használja fel. A fent kitöltendő adatokra okvetlenül 
szükség van. Az űrlap hiányos kitöltése esetén az IG BCE a tagsági nyilatkozatot nem tudja feldol-
gozni. A belépési nyilatkozat feldolgozása a DS-GVO (adatvédelmi alapszabályzat) 6. cikkelye 1. oldal 
1. bekezdés b) pontja és 9. cikkelye 2. bekezdés d) pontja előírásai szerint történik. Az IG BCE az 
adatokat a fent nevezett célból a tagság időtartamán keresztül kezeli, és adott esetben további időre is 
megőrzi, ha a törvény megőrzési határidőt ír elő. Ennek keretén belül az IG BCE az adatokat kizárólag 
szakszervezeti feladatok ellátásával megbízott személyeknek adja tovább.
Önnek joga van arra, hogy a DS-GVO törvényben 15ff. cikkelye szerint előírt terjedelemben bármikor 
tájékoztatást kérjen a az IG BCE -től a feldolgozott adatokkal kapcsolatban, illetve kérje azok módosí-
tását vagy törlését. Önnek ezen felül joga van arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnak. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes tudnivalókat az alábbi internetes oldalon találja 
meg:
https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014.
Kérdései vagy panaszai esetén az IG BCE adatvédelemi megbízottja is segítséget nyújthat Önnek az 
alábbi e-mail címen: datenschutz@igbce.de.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Ezennel belépek az IG BCE –be, és rám nézve kötelezőnek elfogadom a szakszervezet alapszabály-
zatát. Tanúsítom, hogy az űrlapon az általam megadott adatok valósak. Az adatvédelmi tudnivalókat 
megértettem. 

 01  betanított alkalmazott
 02  szakképzett szerelő vagy  
   szakmunkásи
 03  vegyipari technikus vagy laboráns
 04  irodai alkalmazott/kereskedő
 05  mesterlevéllel rendelkező iparos
06  technikai alkalmazott vagy mérnök
07  tarifaszerződésen kívüli  
   alkalmazott:  
   ________________________________________

 08  külszolgálatot teljesítő  
   alkalmazottt
 09  akadémikus
 10  vezető beosztású alkalmazott
 11  rendhagyó foglalkoztatás: 
    kölcsönmunkaerő 
    korlátolt időtartamú  
        foglalkoztatás
 12  egyebek:  

   ________________________________________

BEOSZTÁS (KÉRJÜK A MEGFELELŐT JELÖLJE X-JELLEL)

tevékenység jellege

részleg

képzés kezdete képzés vége

képzés éve

hely, dátum

aláírás

m (férfi)   w (nő)

MA
GÁ

NT
UL

AJ
DO

NB
AN

1803097_IGBCE_Beitrittserklaerung_Ung.indd   2 04.09.2018   12:24:09


	BezirksNr: 
	MitglNr: 
	Name: 
	Geburtsdatum: 
	Nationalität freiwillig: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Wohnort: 
	EMail: 
	Telefon: 
	EMail_2: 
	Telefon_2: 
	Eintrittsgrund: 
	Eintrittsdatum IG BCE: 
	ÜbertrittVorgewerkschaft: 
	Werber: 
	Monatl BruttoeinkommenEingruppierung: 
	Personal-Nr: 
	Beschäftigt bei 1: 
	PLZ Firma: 
	Ort: 
	Tätigkeit: 
	Abteilung: 
	Geschlecht: Off
	Berufsgruppe Zutreffendes im Kreis ankreuzen: Technische Angestellte und
	ATAngestellte: 
	Sonstige: 
	Ausbildungsbeginn: 
	Ausbildungsende: 
	Ausbildungsjahr: 
	Datum: 
	Zahlungsweise: Off
	Vorname, Name: 
	Adresse: 
	PLZ Konto: 
	Wohnort Konto: 
	IBAN: 
	BIC 8 oder 11 Stellen: 
	Ort und Datum: 


