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Employer 
Code

Workplace 
Code

Vardas Titulas

Pavardė Lytis

Namo Nr. / 
Pavadinimas

Gatvė

Miestas / 
Miestelis

Namų tel.
Mob. 

tel. Nr.

Pašto indeksas Gimimo data

El. paštas

Pildykite didžiosiomis raidėmis Politinės akcija

Lygios galimybės Ši informacija skirta lygiateisiškumo užtikrinimui, ir nėra reikalaujama

Tiesioginio debeto duomenys – Jūsų banko ar namų statybos ir kreditavimo kooperacijos nurodymai mokėti tiesioginį debetą

Darbdavys / Bendrovės pavadinimas

Pareigos

Darbo adresas

Pašto indeksas Darbo tel. Nr.

Banko / namų statybos ir kreditavimo kooperacija

Miestas, kuriame yra bankas

Banko kodas

Sąskaitos numeris

Sąskaitos turėtojo(-ų) 
vardas(-ai)

Pasirinktą mėnesio dieną:

 7-tą   14-tą   21-ą   28-ą

Data

Nurodymai Jūsų bankui ar namų statybos ir kreditavimo kooperacijai
Prašome kas mėnesį nuskaičiuoti įmoką „Unite the union“ iš mano čia nurodytos sąskaitos vadovaujantis tiesioginio debeto 
garantijos nuostata. Aš suprantu, jog šis nurodymas gali likti „Unite the union“, ir tokiu atveju duomenys elektroniniu būdu bus 
perduoti mano banko namų statybos ir kreditavimo kooperacijai.

Leidžiu išskaičiuoti prieš tai nurodytą įmoką. Su profesinės sąjungos taisyklėmis sutinku. (Taisyklių knygelę rasite internete)

Prisijungdami prie „Unite“, Jūs taip pat įgaliojate „Unite“ išskaičiuoti papildomą Jūsų prenumeratos įmoką į vietinio 
skyriaus fondą

Parašas

Paslaugos naudotojo numeris

Pastaba: ne visi darbdaviai naudoja išskaitymo iš darbo užmokesčio būdą. Aš įgalioju „Unite the union“ 
mano prenumeratos mokestį išskaičiuoti iš mano darbo užmokesčio ir apie tokias išskaitas mano vardu periodiškai informuoti 
darbdavį. Kad būtų atlikta minėta išskaita, aš taip pat įgalioju savo darbdavį ir „Unite“ apsikeisti mano asmeniniais 
duomenimis, o darbdavys savo ruožtu informuoja „Unite“ apie bet kokius mano adreso pasikeitimus.

Kokios narystės 
Jums reikia?

Pažangioji viso etato (daugiau nei 21 val. per savaitę) Pagrindinė viso etato (daugiau nei 21 val. per savaitę)

Pažangioji dalies etato (iki 21 val. per savaitę) Pagrindinė dalies etato (iki 21 val. per savaitę)

Pažangioji sumažintu įkainiu Pagrindinė sumažintu įkainiu
Praktikanto Kita (pvz., Nedirbantis bendruomenės narys, iki 18 m. amžiaus, dieninio 

skyriaus studentas, pensininkas arba asmuo, turintis nuolatinį nedarbingumą, 
kuris nedirba mokamo darbo) 1 metai  2 metai  3 metai  4 metai

Praktikos pradžios data Vairuotojų priežiūra (Driver Care) (Jums bus atsiųsta atskira vairuotojų 
priežiūros paraiškos forma, kurią turėsite užpildyti)

Praktikos pabaigos data 

Su profesinės sąjungos taisyklėmis sutinku. (Taisyklių knygelę rasite internete)

Kaip gaunate 
darbo užmokestį?

Kas savaitę Kas 2 savaites
Kas 4 savaites Kas mėnesį

Algalapio Nr.

NI (nacionalinis draudimas) Nr. 

Parašas Data

„Unite“ rengia akcijas lygiateisiškumo užtikrinimui visiems, t.y. sąjunga vienodai atstovauja visus – moteris, juodaodžius, 
azijietiškos kilmės tautines mažumas, neįgaliuosius, lesbietes, gėjus, biseksualus, transvestitus – LGBT ir migruojančius 
darbininkus. Daugiau informacijos ieškokite www.unitetheunion.org/equalities. Konfidencialumą garantuojame. 
Prašome užpildyti:

Pažymėkite savo etninę kilmę: Juodaodis / Azijietis Baltaodis Pažymėkite, jei esate LGBT+ 
Pažymėkite, jei esate neįgalus (-i): Pažymėkite, jei laikote save migruojančiu darbininku 

„Unite“ kovoja už savo narių interesus, rengdama politines ir pramonines akcijas Jums rūpimais klausimais 
– dėl darbo užmokesčio, pensijos, teisių apimties darbovietėje, būsto, lygiateisiškumo ir NHS.
Jei norėtumėte prisijungti prie šių akcijų, skirkite mūsų politiniam fondui  
tik 10 pensų per savaitę.

Tie, kurie neskirs šio įnašo, niekaip nenukentės palyginus su šį įnašą skiriančiais sąjungos nariais, išskyrus 
politinio fondo valdymo atvejį.

Aš palaikau „Unite“ akcijose dėl mūsų politikos ir narių prioritetų Darbo partijoje, ir norėčiau remti Darbo 
partiją* (įnašo mokėti nereikia politinio fondo mokėtojams). Aš įgalioju „Unite“ šiam tikslui perduoti mano 
asmeninius duomenis Darbo partijai.

* Aš sutinku su sąlygomis, išdėstytomis https://support.labour.org.uk

 (Varnele pažymėkite čia) 

 (Varnele pažymėkite čia) 

Apie Jūsų darbą

Įgaliojimas iš darbo užmokesčio išskaičiuoti įmoką profesinei sąjungai (išskaitymas iš darbo užmokesčio)
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„Unite“ teisiniai ir susiję privalumai ir paslaugos
Kaip „Unite“ narys, Jūs galėsite naudotis dauguma specialiai 
suderintų privilegijų ir paslaugų. Pažymėkite langelį apačioje, 
jei Jums reikia daugiau informacijos apie:

„Unite“ teisines  
paslaugas

„Unite“ transporto 
priemonių draudimą

„Unite“ gyvybės draudimą „Unite“ asmeninių finansų peržiūrą

„Unite“ hipoteką „Unite“ kredito unijos paslaugą

„Unite“ išankstinio  
mokėjimo kortelę

Vairuotojų priežiūrą  
(Driver Care)

„Unite“ energetines 
paslaugas

„Unite“ loteriją

Jei pageidaujate ateityje gauti informacijos apie asmeninės 
narystės privalumus arba paslaugas, apsilankykite  
„MyUnite“ tinklavietėje https://www.unitetheunion.org/login/  
arba kreipkitės į savo regiono biurą.

Draudimo atnaujinimai 
Informuokite mus, kokį mėnesį baigiasi Jūsų pagrindinis 
draudimas, taigi mes galėsime atsiųsti specialius „Unite“ 
pasiūlymus draudimo atnaujinimui:

Namų
Transporto 
priemonių

bei varnele pažymėdami langelį patvirtinkite, kad sutinkate, 
jog mes perduotume Jūsų susijusius duomenis skirtajam 
trečiosios šalies draudimo paslaugų teikėjui, kad šis galėtų 
su Jumis susisiekti:  

Pranešimai Jums
Mes susisieksime ir informuosime apie konkrečius  
pasiūlymus Jums, kaip „Unite“ nariui, įskaitant veiklas,  
akcijas ir naudą.

Bet kokiu momentu galite keisti pranešimų 
siuntimo Jums nuostatas mūsų tinklavietėje 
https://www.unitetheunion.org/login/  
arba apsilankę savo regiono biure.

Privatumo pranešimas
Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip „Unite“ naudoja 
Jūsų duomenis, skaitykite atnaujintą „Unite the union“ 
privatumo pranešimą, kurį rasite mūsų tinklavietėje 
http://www.unitetheunion.org/privacypolicy  
arba prašykite kopijos savo regiono biure.
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PRISIJUNKITE 
ŠIANDIENA

tiesiog užpildykite šią formą  
arba apsilankykite  

www.unitetheunion.org
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Prisijunkite prie 
DIDŽIAUSIOS 
sąjungos Britanijoje


