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Céadainm Teideal

Sloinne Gnéas

Uimhir/Ainm an tí

Sráid

Cathair/Baile

Uimhir  
fón Baile

Fón 
soghluaiste

Códpoist Dáta Breithe

Ríomhphost

Úsáid Bloclitreacha le do thoil Feachtais poilitíochta

Comhdheiseanna Cuirtear an t-eolas seo ar fail ar bhonn chrothroime do chuile dhuine agus níl sé éigeantach

Sonraí Dochar Díreach – treoracha do do bhanc nó Cumann foirgníochta íocaíocht a dhéanamh trí Dhochar Díreach

Ainm an fhostóra

Teideal an phoist

Seoladh poist

Códpoist Uimhir  
fón baile

Ainm an bhainc/Cumann Foirgníochta

Baile an bhainc

Cód Sortála

Uimhir Chuntais

Ainm(eacha) an chuntais

Ar an lá atá luaite:

 7   14   21   28

Dáta

Treoir do do bhanc nó Cumann Foirgníochta
Íoc síntiús míosúil le Cumann Unite ón gcuntas atá luaite sna treoracha Dhochar Dhrígh. Tuigim go bhfanfaidh an treoir seo 
le Cumann Unite agus, má fhanann, tabharfar na sonraí do mo bhanc nó Cumann Foirgníochta.

Ceadaím an íocaíocht thuasluaite. Glacaim le rialacha an chumainn. (Tá an leabhar rialacha ar fáil ar líne)

Ceadaíonn tú síntiús breise do chiste a bheith seolta chuig do bhrainse áitiúíl, má thoilíonn tú a bheith mar bhall de Unite.

Síniú

Úsáid d’Uimhir Seirbhíse Úsáideora

Nóta: Ní bhíonn check-off ag gach fostóir. Ceadaím do Cheard Chumainn Unite síntiús a thógáil ó mo phá de réir an 
méid a deirtear le mo fhostóir ar mo shon ó am go ham. Ceadaím do mo fhostóir agus Unite eolas pearsanta a roinnt a bheadh 
riachtanach do check-off agus go gcuireadh mo fhostóir Unite ar an eolas faoi aon athrú seoladh.

Cén ballraíocht 
a theastaíonn 
uait?

Lán aimseartha feabhsaithe (níos mó ná 21 uair an chloig sa tseachtain) Lán aimseartha Bunúsaach (níos mó ná 21 uair an chloig sa tseachtain)

Páirt aimseatha feabsaithe (suas le 21 uair an chloig sa tseachtain) Páirt aimseatha Bunúsach (suas le 21 uair an chloig sa tseachtain)

Feabsaithe pá íseal Pá íseal bunúsach
Printíseacht Eile (msh duine den phobal atá dífhostaithe, faoi ocht mbliana déag, 

mac léinn lán aimseartha, daoine ar scoir nó míchumas buain nach bhfuil 
fostaíocht le tuarastaiil acu)  Bliain 1   Bliain 2   Bliain 3   Bliain 4

Dáta tosaithe Printíseachta 

Dáta críochnaithe Printíseachta 

Cúram tiománaí (Driver Care) (Seolfar foirm chúram tiománaí ar 
leith chugat chun í a chomhlánú)

Glacaim le rialacha an chumainn. (Tá an leabhar rialacha ar fáil ar líne)

An bhfuil 
an íocaíocht 
déanta agat?

Go seachtainiúil Go coicísiúil
Gach ceithre 
seachtain

Go míosúil
Uimhir Pá rolla

Uimhir NI Síniú Dáta

Bíonn Unite i mbun feachtais do chomhionannais do chuile dhuine agus chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil mná, 
den chine gorm Áiseach, baill mhíchumach, lespiagh aerach dhéghnéasach – LADT+ agus oibrithe imirceach ag fáil 
ionadaíocht iomlán laistigh den chumann. Tuilleadh eolais ó: www.unitetheunion.org/equalities. Príobháideacht chosanta. 
Comhlán le do thoil:

Cuir tic le do chine: Dubh/Áiseach Geal Cuir tic sa bhosca le do thoil má tá tú LADT+ 
Cuir tic sa bhosca le to thoil má tá míchumas ort: Cuir tic sa bhosca má cheapann tú gur oibrí imirceach thú 

Troideann Unite ar son cearta ár mball trí fheachtais polaitíochta agus tionsclaíoch ar mhórcheisteanna atá bainteach 
leat – ó phá, pinsin, agus cearta leathana san áit oibre go tithíocht, mórcheisteanna cothromaíochta agus an NHS.
Má theastaíonn uait a bheith páirteach, liostáil inár gciste polaitiíochta do 10p sa tseachtain.

Ní bheidh na daoine nach liostálann faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid leis na daoine a liostálann, ach amháin nuair  
a thagann chuig smacht ar an gciste polaitíochta.

Tacaím le Unite agus é i mbun feachtais ar ár bpolasaithe agus priarachtaí na mball i bPáirtí an Lucht Oibre agus ba 
mhaith liom a bheith i mo thacaí chomhcheangailte Lucht Oibre* (tá sé seo saor in aisce d’íocóirí chiste tacaíochta 
polaitíochta). Ceadaím do Unite mo shonraí pearsanta a roinnt le Páirtí an Lucht oibre don chúis seo.

* Glacaim leis na téarmaí atá liostáilte ag https://support.labour.org.uk

 (Cuir tic anseo) 

 (Cuir tic anseo) 

Cur síos ar do phost

Cead íocaíocht cheardchumainn a thógáil ó do phá (check-off)
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Buntáistí chomhcheangailte agus Seirbhísí Dlí Unite
Tá buntáistí speisialta atá pléite agus glactha ar fáil duit, mar 
bhall de Unite. Cuir tic sa bhosca thíos, má theastaíonn tuilleadh 
eolas a fháil ar:

Seirbhísí Dlí Unite Árachas Chairr Unite
Árachas Saoil Unite Athbhreithniú Airgeadais Pearsanta 

Unite
Morgáistí Unite Seirbhís Comhar Creidmheasa Unite
Cárta Dochar Réamhíoctha 
Unite

Cúram Tiománaí

Seirbhís Fuinnimh Unite Crannchur Unite

Is féidir leat féachaint ar MyUnite ag an suíomh idirlín 
https://www.unitetheunion.org/login/ má theastaíonn uait 
díliostáil ar eolas a fháil faoi bhuntáistí do bhaill nó teagmhaigh 
leis an oifig réigiúnach.

Athnuachan Árachais 
Abair linn má theastaíonn uait margaí speisialta árachais a fháil 
trí na sonraí athnuachana a thabhairt dúinn:

Teach Carr

agus dearbhú a thabhairt gur féidir linn do shonraí a sheoladh 
chuig ár gcomhlacht árachais chun go bhféadfaidís teagmháil 
leat, trí tic a chur sa bhosc seo:  

Teagmháil leat
Déanfaidh muid teagmháil leat maidir le tairgí a bhaineann  
le bheith i do bhall den chumann Unite, i.e. gníomhachtaí, 
feachtais agus buntáistí.

Is féidir leat an bealach a dhéanann muid cumarsáide  
leat ag aon am ag úsáid suíomh Myunite: nó logáil  
ar ag https://www.unitetheunion.org/login/  
nó trí teagmmháil a dhéanmh le d’oifig réigiúnach.

Fógra Príobháideachta
Is féidir eolas a fháil ar an gcaoi a dhéanann Unite 
próiseáil ar d’eolas agus an fógra príobháideachta ag 
http://www.unitetheunion.org/privacypolicy  
nó teagmhaigh le d’oifig réigiúnach chun cóip a fháil.

BALLRAÍOCHT UNITE
FOIRM IARRATAIS
BEALTAINE 2018

UNITE THE UNION
AG TABHAIRT TACAÍOCHT 
SEASSTA DUIT

GLAC BALLRAÍOCHT INNIU
comhlánaigh an fhoirm seo nó téigh chuig 

www.unitetheunion.org
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Glac ballraíocht sa 
cheardchumann 
IS MÓ sa Bhreatain


