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E-posta

Lütfen büyük harfle yazın Siyasi Kampanyalar

Fırsat Eşitliği Bu bilgilerin sağlanması fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olup zorunlu değildir

Direct Debit Bilgileri – Bankanıza veya Müşterek Tasarruf ve Kredi Birliğinize talimatlar

İşveren/Firma Adı

İş Unvanı

İş Adresi

Posta kodu İş Tel.
Banka/Müşterek Tasarruf ve Kredi Birliği Adı

Bankanın Bulunduğu İlçe

Banka Kodu

Hesap Numarası

Hesap Sahibinin Adı

Her Ayın Aşağıda Seçili Gününde:

 7   14   21   28

Tarih

Bankanıza/Müşterek Tasarruf ve Kredi Birliğinize Talimat
Lütfen bu talimatta bilgileri verilen hesaptan, Direct Debit Guarantee ile sağlanan güvencelere tabi olmak kaydıyla, Unite the 
Union’a aylık ödeme yapın. Bu talimatın Unite the Union’da saklı tutulabileceğini ve bu durumda bilgilerin Bankama/Müşterek 
Tasarruf ve Kredi Birliğime elektronik olarak aktarılacağını anlıyorum.

Yukarıdaki ödemeye yetki veriyorum. Sendikanın kurallarına uymayı kabul ediyorum. (Kural Kitabına internetten ulaşılabilir)

Unite sendikasına katıldığınızda, Sendikaya yerel şube fonuna aboneliğiniz karşılığında ilave bir bedel kesintisi yapma yetkisi 
vermiş olursunuz.

İmza

Hizmet Kullanıcı Numarası

Not: Bütün işverenler ücretten kesme yöntemini uygulamamaktadır. Unite the Union aidatlarının, Unite 
tarafından benim adıma muhtelif zamanlarda işverenime bildirilecek tutarlarda ücretimden kesilmesine izin veriyorum. 
Ayrıca, işverenimin ve Unite’ın kesintinin uygulanabilmesi için gerekli kişisel bilgileri paylaşmasına ve işverenimin adres 
değişikliklerini Unite’a bildirmesine izin veriyorum.

Hangi tip üyelik 
istiyorsunuz?

Geliştirilmiş tam zamanlı (haftada 21 saatten fazla) Temel tam zamanlı (haftada 21 saatten fazla)

Geliştirilmiş yarı zamanlı (haftada en fazla 21 saat) Temel yarı zamanlı (haftada en fazla 21 saat)

Geliştirilmiş düşük ücret Temel düşük ücret
Çıraklık Diğer (işsiz topluluk üyeleri, 18 yaşın altındakiler, tam zamanlı öğrenciler, 

emekli üyeler veya ücretli bir işte istihdam edilmeyen kalıcı engelliliği olan üyeler)
 1. Yıl  2. Yıl  3. Yıl  4. Yıl

Çıraklığın başladığı tarih Driver Care  
(doldurmanız için ayrı bir Driver Care başvuru formu gönderilecektir)

Çıraklığın biteceği tarih 

Sendikanın kurallarına uymayı kabul ediyorum. (Kural Kitabına internetten ulaşılabilir)

Ücretiniz nasıl 
ödeniyor?

Haftalık İki Haftalık
Dört Haftalık Aylık

Bordro No.

NI No. İmza Tarih

Unite, fırsat eşitliğine ve kadınların, siyahi, Asyalı etnik azınlıkların, engelli üyelerin, lezbiyen gey biseksüel transseksüel 
(LGBT+) bireylerin ve göçmen işçilerin sendikada yeterli şekilde temsil edilmesine ilişkin kampanyalar yürütür. Daha fazla 
bilgi almak için www.unitetheunion.org/equalities adresini ziyaret edebilirsiniz. Gizliliğiniz korunur. Lütfen doldurun:

Lütfen etnik kökeninizi işaretleyin: Siyahi/Asyalı Beyaz LGBT+ iseniz lütfen işaretleyin 

Engelli iseniz lütfen işaretleyin: Kendinizi göçmen işçi olarak görüyorsanız lütfen işaretleyin 

Unite, ücretten emekliliğe, daha kapsamlı iş haklarından barınmaya, eşitlik sorunlarından NHS’ye kadar  
sizi etkileyen birçok sorunla ilgili siyasi ve sektörel kampanyalar düzenleyerek üyelerinin çıkarlarını gözetir.
Siz de bu sürece dâhil olmak isterseniz haftalık sadece 10 p karşılığında siyasi fonumuza geçebilirsiniz. 

Geçmemeyi tercih edenler, siyasi fonun kontrolü ile ilgili konular hariç olmak üzere, geçenlere kıyasla herhangi bir 
dezavantaja maruz kalmayacaktır.

Unite’ın İşçi Partisinde politikalarımız ve üyelerin öncelikleri ile ilgili kampanyalar yürütmesini destekliyorum 
ve İşçi Partisi Bağlı Üyesi* olmak istiyorum (siyasi fona katılanlara ücretsizdir) Unite’ın kişisel verilerimi bu amaç 
doğrultusunda İşçi Partisi ile paylaşmasına izin veriyorum.

* https://support.labour.org.uk adresinde yer alan şartları kabul ediyorum

 (burayı işaretleyin) 

 (burayı işaretleyin) 

İşiniz Hakkında

Sendika aidatınızın ücretinizden kesilmesi için yetki (kesinti – “check-off”)
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Unite Hukuk ve Sağladığı Avantajlar ve Hizmetler
Unite üyesi olarak, özel olarak müzakere edilmiş çeşitli 
avantajlardan faydalanabileceksiniz. Lütfen aşağıdaki 
kutucuklardan bilgi almak istediğiniz konuları işaretleyin:

Unite Hukuk Hizmetleri Unite Ev veya Motorlu Araç Sigortası
Unite Hayat Sigortası Unite Kişisel Mali İnceleme
Unite Mortgage Hizmetleri Unite Kredi Birliği Hizmeti
Unite Ön Ödemeli 
Banka Kartı

Driver Care
Unite Lotarya

Unite Enerji Hizmetleri

İleride bireysel üyelik avantaj veya hizmetlerinden 
herhangi biri ile ilgili bilgi almaktan vazgeçmek isterseniz 
https://www.unitetheunion.org/login/ adresinden MyUnite’ı 
ziyaret etmeniz veya bölge ofisiniz ile iletişime geçmeniz gerekir.

Sigorta Yenileme Hizmetleri
Unite’ın özel sigorta anlaşmalarına ilişkin bilgi almak isterseniz 
lütfen ana sigorta poliçelerinizin yenileme vadelerinin hangi 
ayda dolduğunu bize bildirin:

Ev Motorlu Araç

Ayrıca, yetkili üçüncü taraf sigorta sağlayıcımızın sizinle 
iletişime geçebilmesi için ilgili bilgilerinizin söz konusu 
sağlayıcıya iletilmesini bu kutucuğu işaretleyerek 
onaylamanız gerekmektedir:  

İletişim
Faaliyetler, kampanyalar ve avantajlar gibi Unite the Union 
üyeliğine ilişkin konularla ilgili sizinle iletişime geçeceğiz.

Dilediğiniz zaman https://www.unitetheunion.org/login/ 
adresinden MyUnite web sitesini kullanarak veya bölge 
ofisinizle irtibata geçerek sizinle iletişimimizde değişiklik 
talep edebilirsiniz.

Gizlilik Bildirimi
Unite’ın verilerinizi nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için lütfen http://www.unitetheunion.org/privacypolicy  
adresinden Unite the Union’ın güncel gizlilik bildirimine  
bakın veya bölge ofisinizden bir nüsha isteyin.
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UNITE THE UNION
SONUNA KADAR ARKANIZDA

BUGÜN KATILIN
Tek yapmanız gereken bu formu 

doldurmak veya web sitemizi ziyaret 
etmek: www.unitetheunion.org

ES/8061/5-18

Britanya’nın 
EN BÜYÜK 
sendikasına katılın


