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Mem. 
No.

9 7 1 4 6 7

GB

Employer 
Code

Workplace 
Code

Nome Cargo

Apelido Sexo

Nº da casa/Nome

Rua

Cidade/
Localidade

Nº de tel. 
de casa Telemóvel

Código postal Data de nascimento

Email

Por favor escreva com maiúsculas Campanha Política

Igualdade de Oportunidades Estas informações são disponibilizadas para garantir igualdade para todos, não são um requisito

Dados de Débito Automático – Instruções de débito automático para o seu banco ou sociedade imobiliária

Entidade patronal/ 
Nome da empresa

Cargo

Endereço 
do trabalho

Código postal
Nº de tel. 

do trabalho

Nome do banco/sociedade imobiliária

Localidade onde o banco se encontra situado

Código bancário

Nº de conta

Nome(s) do(s) 
titular(es) da conta

No dia do mês escolhido:

 7º   14º   21º   28º

Data

Instruções de pagamento para o seu banco ou sociedade imobiliária
Por favor, efetue um pagamento automático mensal ao sindicato Unite the Union a partir da conta aqui mencionada e conforme 
o salvaguardado na garantia de débitos automáticos. Eu entendo que estas instruções de pagamento poderão ficar na posse do 
sindicato Unite the Union e que, nesse caso, os dados serão passados eletronicamente ao meu banco ou sociedade imobiliária.

Autorizo o pagamento acima. Aceito cumprir o estipulado nas regras do sindicato. (O Livro de Regras está disponível online)

Quando se inscreve no Unite, autoriza o sindicato a deduzir um valor adicional pela sua inscrição no fundo da sua filial local.

Assinatura

Número de serviço do utilizador

Nota: Nem todas as entidades patronais fazem deduções sindicais da folha de pagamento. Autorizo que 
as quotas do sindicato Unite the Union sejam deduzidas do meu salário e que o sindicato notifique regularmente a minha 
entidade patronal, em meu nome, dos montantes deduzidos. Também autorizo a minha entidade patronal a informar o sindicato 
Unite the Union de quaisquer alterações de endereço.

Que tipo de 
associação 
pretende?

Tempo inteiro reforçado (mais de 21 horas por semana) Tempo inteiro básico (mais de 21 horas por semana)

Tempo parcial reforçado (até 21 horas por semana) Tempo parcial básico (até 21 horas por semana)

Remuneração baixa reforçada Remuneração baixa de base
Formação profissional Outros (por ex. pessoa desempregada, com menos de 18 anos, estudante a tempo 

inteiro, sócios aposentados ou com incapacidade permanente que não são assalariados)
 Ano 1  Ano 2  Ano 3  Ano 4

Data de início da formação profissional Driver Care (Especial para o Motorista) (ser-lhe-á enviado um outro 
formulário para preencher relacionado com o plano Driver Care (Especial para 
o Motorista)Data em que a formação profissional termina 

Aceito cumprir o estipulado nas regras do sindicato. (O Livro de Regras está disponível online)

É remunerado? Semanalmente De duas em duas semanas
De quatro em 
quatro semanas

Mensalmente
Nº da folha de pagamento

Nº de segurança 
social (NI) Assinatura Data

O Unite reinvidica a igualdade para todos e a garantia de que as mulheres, as minorias negras e asiáticas, os sócios 
com deficiências, as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans – LGBT+ – e os trabalhadores migrantes são devidamente 
representadas no sindicato. Para saber mais, consulte www.unitetheunion.org/equalities. A confidencialidade está 
salvaguardada. Por favor, complete:

Por favor, assinale a sua origem étnica: Negro/Asiático Branco Por favor assinale se é LGBT+ 
Por favor assinale se tem alguma deficiência: Por favor assinale se se considera um trabalhador migrante 

O sindicato Unite luta pelos interesses dos seus sócios fazendo campanha, política e industrial, sobre assuntos que o 
afetam, – desde questões salariais, de reforma, direitos laborais, alojamento, igualdade, relacionadas com o serviço 
nacional de saúde (NHS) e outras.
Se deseja fazer parte, inscreva-se no nosso fundo político por somente 10p por semana.

Aqueles que optarem por não se inscrever não ficam em desvantagem em relação aos sócios que se tiverem inscrito, 
exceto em relação ao controlo do fundo político.

Eu apoio o Unite nas campanhas pelas nossas políticas e prioridades dos sócios no Partido Trabalhista e gostava de 
ser Labour Party Affiliate Supporter (Apoiante Afiliado do Partido Trabalhista)* (gratuito se estiver inscrito no fundo 
político). Autorizo o Unite a partilhar os meus dados pessoais com o Partido Trabalhita para esse fim.

* Concordo com os termos mencionados em https://support.labour.org.uk

 (assinale aqui) 

 (assinale aqui) 

Sobre o seu trabalho

Autorização de dedução das quotas sindicais do seu salário (folha de pagamento – “check-off”)
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Benefícios legais e de sócio do Unite
Enquanto sócio do Unite, tem acesso a vários benefícios 
especialmente negociados para si. Por favor, assinale a caixa 
abaixo se quiser mais informações sobre:

Serviços jurídicos Unite Seguro da casa ou automóvel Unite
Seguro de vida Unite Análise financeira pessoal Unite
Hipotecas Unite Serviços de crédito Unite
Cartão de débito 
pré-pago Unite

Driver Care  
(Especial para o Motorista)

Serviços de energia Unite Lotaria Unite

Se futuramente desejar deixar de receber informações  
sobre algum benefício ou serviço para sócios, visite  
o website MyUnite https://www.unitetheunion.org/login/  
ou contacte o seu escritório regional.

Renovações de seguros 
Se quiser receber informações sobre promoções especiais 
de seguros Unite, diga-nos em que mês as suas apólices de 
seguro principais são renovadas:

Casa Automóvel

e confirme, assinalando a caixa, que nos autoriza a passar 
os seus dados relevantes a uma seguradora nomeada por 
nós para que possa ser contactado:  

Contactá-lo
Entraremos em contacto consigo sobre assuntos 
especificamente relacionados com a afiliação ao sindicato 
Unite the Union. incluindo atividades, campanhas 
e benefícios.

Pode mudar a maneira como comunicamos  
consigo sempre que quiser através do website  
MyUnite: https://www.unitetheunion.org/login/  
ou contactando a sua filial regional.

Política de Privacidade
Para mais informações sobre como o sindicato Unite processa 
os seus dados, consulte a Política de Privacidade do Unite em 
http://www.unitetheunion.org/privacypolicy  
ou entre em contacto com a sua filial regional e peça  
uma cópia da mesma.

AFILIAÇÃO NO UNITE
FORMULÁRIO 
DE ADESÃO
MAIO DE 2018

UNITE THE UNION
SEMPRE A APOIÁ-LO

INSCREVA-SE HOJE
basta preencher este formulário ou aceder a 

www.unitetheunion.org

ES/8061/5-18

Entre para o  
MAIOR sindicato  
da Grã-Bretanha


