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Vārds Amata 
nosaukums

Uzvārds Dzimums

Mājas Nr. vai 
nosaukums

Iela

Apdzīvota vieta

Mājas tel. Mobilais

Pasta indekss Dzimšanas datums:

E-pasts

Lūdzu, rakstiet ar lielajiem burtiem Politiskās akcijas

Vienādas iespējas. Šīs informācijas sniegšana nodrošina vienlīdzību, tomēr jums nav pienākums to sniegt

Tiešā debeta rekvizīti – norādījums bankai vai krājsabiedrībai veikt tiešā debeta maksājumu

Darba devēja jeb 
uzņēmuma nosaukums

Amata nosaukums

Darbavietas adrese

Pasta indekss Darba tel.
Bankas vai krājsabiedrības nosaukums

Pilsēta, kurā atrodas banka

Kods

Konta numurs

Konta turētāja(u) vārds(i)

Izvēlētajā mēneša datumā:

 7.   14.   21.   28.

Datums

Norādījumi bankai vai krājsabiedrībai
Lūdzu, veiciet ikmēneša tiešā debeta maksājumu Unite arodbiedrībai no norādītā konta, ievērojot tiešā debeta garantijā 
paredzētos drošības līdzekļus. Es apzinos, ka šis norādījums var palikt Unite arodbiedrības rīcībā un ka tādā gadījumā 
informācija tiks elektroniski nodota manai bankai vai krājsabiedrībai.

Es pilnvaroju iepriekšminēto maksājumu veikšanu. Es piekrītu ievērot arodbiedrības noteikumus. (Noteikumu grāmata 
ir pieejama tiešsaistē).

Iestājoties Unite arodbiedrībā, jūs pilnvarojat arodbiedrību atvilkt no jūsu algas arī papildu naudu vietējās nodaļas fondā.

Paraksts

Pakalpojuma saņēmēja numurs

Piezīme. Ne visi darba devēji veic tiešos atvilkumus. Es atļauju atvilkt no manas algas Unite arodbiedrības biedra 
naudu tādā apmērā, kādu Unite ir paziņojis darba devējam manā vārdā. Es arī pilnvaroju darba devēju un Unite arodbiedrību 
izmantot manus personas datus, lai varētu veikt tiešo atvilkumu un lai darba devējs varētu paziņot Unite par adreses maiņu.

Par kādas 
kategorijas 
biedru 
vēlaties kļūt?

Uzlabotā pilna darba laika (vairāk par 21 stundu nedēļā) Pamata pilna darba laika (vairāk par 21 stundu nedēļā)

Uzlabotā nepilna darba laika (līdz 21 stundai nedēļā) Pamata nepilna darba laika (līdz 21 stundai nedēļā)

Uzlabotā zema atalgojuma Uzlabotā zema atalgojuma
Mācekļa darbs Citi (piemēram, bezdarbnieks, persona, kas jaunāka par 18 gadiem, mācās 

dienas nodaļā, pensionārs vai invalīds uz mūžu, kas neveic apmaksātu darbu)
 1. gads  2. gads  3. gads  4. gads

Mācekļa darba sākuma datums Driver Care (Autovadītāju programma) (jums tiks nosūtīta aizpildīšanai 
atsevišķa pieteikuma veidlapa)

Mācekļa darba beigu datums 

Es piekrītu ievērot arodbiedrības noteikumus. (Noteikumu grāmata ir pieejama tiešsaistē).

Vai jums maksā algu katru nedēļu? katru otro nedēļu?
katru ceturto nedēļu? katru mēnesi?

Algas saraksta Nr.

Nacionālais apdrošināšanas (NI) Nr.

Paraksts Datums

Unite rīko akcijas par vienlīdzību, lai nodrošinātu sieviešu, melnādaino, aziātu, etnisko minoritāšu, invalīdu, lesbiešu, 
geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un migrējošo darba ņēmēju pārstāvību arodbiedrībā. Lai uzzinātu vairāk, 
apmeklējiet www.unitetheunion.org/equalities. Mēs ievērojam konfidencialitāti. Lūdzu, aizpildiet:

Norādiet savu etnisko izcelsmi: Melnādainais/aziāts Baltais Norādiet, vai esat LGBT+ 
Norādiet, vai esat invalīds: Norādiet, vai uzskatāt sevi par migrējošu darba ņēmēju 

Unite cīnās par savu biedru interesēm, organizējot politiskas un industriālas akcijas par jautājumiem kas skar 
mūsu biedrus – sākot ar algu un pensiju līdz plašākiem darba tiesību, mājokļa un vienlīdzības jautājumiem, 
un veselības aprūpi.
Ja vēlaties atbalstīt šīs akcijas, veiciet iemaksas mūsu politiskajā fondā – tikai 10 pensus nedēļā.

Tie, kas nepiedalīsies šajā fondā, nekādā veidā netiks ierobežoti salīdzinājumā ar fonda atbalstītājiem, izņemot 
attiecībā uz politiskā fonda līdzekļu izlietojumu.

Es atbalstu Unite kampaņas, kas saistītas ar mūsu politikām un biedru prioritātēm Leiboristu partijā, 
un vēlos kļūt par Leiboristu partijas atbalstītāju* (politiskā fonda dalībniekiem bez papildu maksas). 
Šai nolūkā es pilnvaroju Unite nodot manus personas datus Leiboristu partijai.

* Es piekrītu noteikumiem, kas izklāstīti https://support.labour.org.uk

 (atzīmēt šeit) 

 (atzīmēt šeit) 

Par jūsu darbavietu

Atļauja atvilkt no algas arodbiedrības biedra naudu (tiešais atvilkums – “check-off”)
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Unite juridiskā palīdzība un biedru priekšrocības
Unite biedri var izmantot dažādas priekšrocības un 
pakalpojumus. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, atzīmējiet 
attiecīgo rūtiņu.

Unite juridiskie  
pakalpojumi

Unite transportlīdzekļu 
apdrošināšana

Unite dzīvības 
apdrošināšana

Unite personīgo finanšu  
pārskats

Unite hipotēka Unite krājaizdevu sabiedrības 
pakalpojumsUnite priekšapmaksas 

debetkarte Driver Care  
(Autovadītāju programma)Unite enerģētikas 

pakalpojumi Unite loterija

Ja nevēlaties saņemt informāciju par individuālo biedru 
priekšrocībām vai pakalpojumiem, apmeklējiet  
MyUnite vietni https://www.unitetheunion.org/login/  
vai sazinieties ar reģionālo biroju.

Apdrošināšanas pagarināšana 
Informējiet mūs, kurā mēnesī jums jāpagarina svarīgākās 
apdrošināšanas polises, un mēs jums nosūtīsim informāciju par 
izdevīgiem Unite piedāvājumiem:

Mājoklis Transportlīdzeklis

un, atzīmējot šo rūtiņu, aplieciniet, ka atļaujat mums 
nodot attiecīgo informāciju mūsu ieceltajam trešo personu 
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, lai viņi varētu 
ar jums sazināties:  

Saziņa ar jums
Mēs ar jums sazināsimies, lai informētu par jautājumiem, 
kas attiecas uz Unite arodbiedrības biedriem, tostarp dažādām 
aktivitātēm, akcijām un priekšrocībām.

MyUnite vietnē https://www.unitetheunion.org/login/  
vai sazinoties ar reģionālo biroju, jūs varat mainīt veidu, 
kādā mēs ar jums sazināmies.

Privātuma paziņojums
Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu  
datus, izlasiet Unite jaunāko privātuma paziņojumu vietnē 
http://www.unitetheunion.org/privacypolicy  
vai sazinieties ar reģionālo biroju, lai saņemtu paziņojuma kopiju.
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Vienkārši aizpildiet šo veidlapu vai apmeklējiet 
www.unitetheunion.org
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Iestājieties Apvienotās 
Karalistes LIELĀKAJĀ 
arodbiedrībā


