A vándorló munkavállalók az építőiparban
és a mezőgazdaságban a 2017-es Berlini
Alapszabályzat 8. bekezdés, 8. § szerint,
a szakszervezeti tanács 2020.01.28-ik
határozata alapján éves tagságot kaphatnak
az IG Bauen-Agrar-Umwelt szervezetben.
A tagság a hozzájárulás megfizetésével
kezdődik, és 12 hónap elteltével, felmondás nélkül megszűnik, amennyiben nem
újítják meg.

Teljesítések
Ez a díj a következő teljesítéseket
tartalmazza:
Azonnali munkajogi és szociális

jogvédelem Németországban.
A tagsággal kapcsolatban korábban

felmerült költségek visszakövetelése
alóli felmentés.

A díj az aktuális díjakból adódik össze,
minimálbér 1 az építőipar számára, ill.
törvényileg megszabott minimálbér a
mezőgazdaság számára, 6 havi foglalkoztatás esetén, valamint a minimális díj
az ALG II esetén, 5,50 € a fennmaradó
6 hónapra. Az éves díj 12 hónapra előre
kiszabásra kerül.

Tanácsadás és információ


Tagdíj

A jogviszony fontos változásaival

vagy munkaügyi vitákkal kapcsolatos
információ. Amennyiben anyanyelven
elérhető.

Az éves díj
• az építőiparban
2021.01.01-én 187,20 €.
• a mezőgazdaságban
2021.01.01-én 146,40 €.
Az aktuális éves díj itt látható: www.igbau.de.

www.igbau.de

Sztrájktámogatás

Felelősség- és kártérítési biztosítás

pl. járművekben és készülékekben
történt károkért, a GUV/Fakulta-val
kötött kollektív szerződésből adódó
teljesítések keretében.

Központi hívószám szolgáltatási

igények esetén: facts – Infoline GmbH.
Hívásfogadás a főbb nyelveken.
A telefonos érdeklődések feldolgozása
a Vándorló Munkavállalók Európai
Egyesületénél (EVW) történik.

ungarisch

(Kiközvetített munkavállalók, szezonális munkaerő, szüreti segédmunkások,
megfelelő munkavállalói szerződés alapján dolgozók)
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Éves tagság vándorló munkavállalóknak

Erősek
együtt!
Az IG BAU az te szakszervezeted

www.igbau.de

IG BAU Németország-ban az építőipar és a mezőgazdaság szakszervezete.
Németország-ban mindenhol irodái vannak. Egy szakszervezet a munkavállalók szövetsége.
Németország-ban különbözö szakszervezetek léteznek.
Ök a vállalatoknak vagy különbözö iparágoknak olyan kollektív szerződéseket létre
hoznak, amelyek általában jobb feltételeket ajánlanak, mint a törvény. Azonkivül a munkajog
és a szociális jog problémák-ban is támogatást nyujtanak. A szakszervezeteket a tagjai
finanszírozzák a tagsági díjal. Ez függetlenné teszi őket a politiká-tól és a munkaado-tól.
A tagság önkéntes, és a fönök nem fog tudomást tenni róla.

Légy tag!

Ez a tagság 12 hónap után lejár de évente
megújítható. A következőket tartalmazza:

Az IG BAU tagságot ajál a migráns
munkavállalók számára, ha

ingyenes tanácsadás és információ,

 c sak ideiglenesen dolgoznak
Németország-ban

képviselet a bíróságon a munkaés a szociális jog területén,

 a mezőgazdaság vagy
építőipar-ban, és

támogatást, ha a munkaado a vállalati
járműért vagy vállalati károsodásért
kárositást kért

+

+

 n em Németország-ban
élnek.

stb.

A hozzájárulás jelentősen alacsonyabb, mivel a migráns munkavállalók csak ideiglenesen
vannak Németország-ban. Részletesebb információt az utolsó oldalon találsz.

Érdekel?
Akkor hívd fel a központot különböző nyelveken,:

0391 4085- plus 105 angol/ német nyelven
106 bolgárul
107 románul
108 lengyelül
114 bosnyák-horvát-szerb
921 orosz
922 magyar nyelven

@
vagy írj egy e-mailt: 	
Minden nyelv:

mobil@igbau.de

