
Recruitment 
Code

Job 
CodeBranch No.

For Office use only

Mem. 
No.

9 7 1 4 6 7

GB

Employer 
Code

Workplace 
Code

Собствено име Обръщение

Фамилия Пол

Сграда №/име

Улица

Населено 
място

Дом. тел. Моб. тел.

Пощ. код Дата на раждане

Имейл

Моля, попълвайте с печатни букви Организиране на политически кампании

Равни възможности Тази информация се предоставя, за да се гарантира равенство за всички. 
Попълването не е задължително

Данни за директен дебит – инструкции към Вашата банка или жилищно-спестовна каса за извършване 
на плащания чрез директен дебит

Работодател/фирмено име

Длъжност

Служ. адрес

Пощ. код Служ. тел.

Наименование на банката/жилищно-спестовната каса

Банката се намира в град

Вътрешнобанков код

Сметка №

Титуляр/и на сметката

На избрания ден от месеца:

 7-ми   14-ти   21-ви   28-ми

Дата

Инструкция до Вашата банка или жилищно-спестовна каса
Моля Ви да осъществявате на месечна база директен дебит към Unite the union от сметката, посочена в настоящата 
инструкция, предмет на защитата, осигурена от„Гаранцията за директен дебит“. Разбирам, че настоящата инструкция 
може да остане в разпореждане на Unite the union, като в този случай информацията ще бъде изпратена по електронен 
път до моята банка/жилищно-спестовна каса.

Съгласен съм за извършване на посоченото по-горе плащане. Съгласен съм да спазвам Правилника на профсъюза. 
(Можете да се запознаете с него онлайн.)

Като ставате член на Unite, се съгласявате профсъюзът да приспада допълнителна сума за плащане на членския Ви внос 
към фонда на местния клон.

Подпис

Номер на потребителя на услугата

Забележка: не всички работодатели поддържат услуга за автоматично удържане на членски 
внос от заплатата. С настоящото разрешавам да бъде удържан от заплатата ми членски внос в полза на Unite 
the union. Профсъюзът от време на време ще уведомява работодателя ми от мое име за размера на сумата. 
Съгласен съм работодателят ми и Unite да се уведомяват взаимно за мои лични данни, необходими са обслужване 
на автоматичната удръжка, както и работодателят ми да информира Unite за евентуални промени на адреса.

Какъв тип 
членство 
желаете?

Разширено членство при пълен работен ден  
(над 21 часа на седмица)

Основно членство при пълен работен ден  
(над 21 часа на седмица)

Разширено членство при непълен работен ден  
(до 21 часа на седмица)

Основно членство при непълен работен ден  
(до 21 часа на седмица)

Разширена ниска такса Основна ниска такса
Стажантска програма Друго (напр. безработен член на общността, под 18 г., редовен 

студент, пенсионирани членове или членове с трайна нетрудоспособност, 
които не упражняват платен труд)  

първа 
година   

втора 
година   

трета 
година   

четвърта 
година

Начална дата на стажа Driver Care (Грижа за шофьора) (ще Ви бъде изпратено отделно 
заявление за кандидатстване, което да попълните)Крайна дата на стажа 

Съгласен съм да спазвам Правилника на профсъюза. (Можете да се запознаете с него онлайн.)

Как Ви плащат? Седмично На две седмици
На четири седмици Месечно

Платежна ведомост №

Национален осигурителен номер

Подпис Дата

Unite се стреми да осигурява равни права за всички и да гарантира, че жените, малцинствата на чернокожите, 
азиатците и на другите етноси, членовете с увреждания, лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, 
LGBT+ и работниците-мигранти са представени в пълна степен в профсъюза. За да научите повече, посетете 
www.unitetheunion.org/equalities Поверителността е гарантирана. Моля, попълнете:

Моля, посочете етническия си произход: Чернокож/азиатец Бял Моля отбележете, ако сте LGBT+ 

Моля отбележете, ако сте лице с увреждания: Моля отбележете, ако считате, че сте работник-мигрант 

Unite отстоява интересите на членовете си, като организира политически и промишлени кампании по широк 
диапазон от въпроси, представляващи интерес за Вас – от заплащане, пенсии и различните  
права на работното място до жилища, равенство и национално здравно обслужване (NHS).
Ако искате да сте част от тези усилия, включете се във фонда ни за политически цели 
срещу 10 пенса на седмица.

Тези, които решат да не се включват, няма да бъдат в неравностойно положение спрямо членовете, 
които правят постъпления към фонда, но и няма да имат контрол над него.

Подкрепям Unite за организирането на кампании в Лейбъристката партия по политиките 
ни и приоритетните за членската маса теми и бих искал/а да стана асоцииран поддръжник* 
на Лейбъристката партия (безплатно за платците към политическия фонд). С оглед на това давам 
съгласието си Unite и Лейбъристката партия да се уведомяват взаимно за мои лични данни.

* Съгласен/съгласна съм с условията, посочени на https://support.labour.org.uk

 (отбележете тук) 

 (отбележете тук) 

За работата Ви

Разрешение за удържане на членския Ви внос в профсъюза от заплатата (автоматична удръжка)
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Правни и свързани обезщетения и услуги 
на Unite
Като член на Unite имате достъп до редица специално 
договорени обезщетения. Моля, отметнете квадратчето 
по-долу, ако желаете допълнителна информация относно:

правни услуги  
от Unite

имотно и автомобилно 
застраховане от Unite

застраховка живот  
от Unite

преглед на личните финанси 
от Unite

ипотеки от Unite услуга „Кредитен съюз Unite“
предплатени дебитни карти 
от Unite

Driver Care  
(Грижа за шофьора)

енергийна услуга от Unite лотария Unite

Ако не искате повече да получавате информация 
за конкретно обезщетение или услуга от Unite, посетете 
сайта MyUnite на адрес: https://www.unitetheunion.org/login/  
или се свържете с регионалното ни представителство.

Подновяване на застраховки 
Моля, кажете ни през кой месец изтичат основните Ви 
застрахователни полици, за да можем да Ви изпратим 
информация за специални оферти на Unite:

имотна автомобилна

и потвърдете съгласието си за изпращането 
на съответните Ваши лични данни на определения от нас 
застраховател-трета страна, за да може той се свърже 
с Вас – като отбележите квадратчето:  

Кога ще получавате съобщения от нас
Ще получавате съобщения от нас относно специфични 
въпроси, свързани с членството Ви в Unite the union, 
включително относно дейности, кампании и обезщетения.

Можете по всяко време да променяте предпочитанията 
си за получаване на имейли, като посетите уебсайта  
MyUnite на адрес: https://www.unitetheunion.org/login/  
или като се свържете с регионалното ни представителство.

Съобщение за поверителност
За да научите повече за това как Unite обработва 
личните Ви данни, моля, прочетете актуалното 
съобщение за поверителност на Unite the union на адрес: 
http://www.unitetheunion.org/privacypolicy или се свържете 
с регионалното ни представителство, за да получите копие.

ЧЛЕНСКИ КАТЕГОРИИ 
НА UNITE
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ЧЛЕНСТВО
МАЙ 2018 Г.

UNITE THE UNION
ПРОФСЪЮЗЪТ, КОЙТО 
ВИНАГИ ВИ ПОДКРЕПЯ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ ДНЕС
Просто попълнете този формуляр или 

посетете www.unitetheunion.org

ES/8061/5-18

Присъединете се 
към НАЙ-ГОЛЕМИЯ 
профсъюз във 
Великобритания


