
Tu și NGG.

Datele personale

E-Mail

Prenumele

Numele

Feminin

Telefon

Strada și numărul

Codul poștal

Data de naștere

Localitatea

Naționalitatea

Masculin

Data Semnătura

Mandat de debitare directă
Autorizez NGG să retragă cotizațiile de pe contul meu bancar prin intermediul mandatului 
de debitare direct. În același timp dispun ca instituția mea bancară să efectueze de pe 
contul meu bancar plățile mandatelor de debitare directă solicitate de către NGG. 
Notificare: În termenul de 8 săptămâni (de la data debitării) pot solicita rambursa-
rea sumei debitate. Aici se aplică clauzele negociate cu instituția mea bancară. Ca 
atare, obligația mea la plata cotizației rămâne neatinsă.

Lunar Trimestrial

IBAN

Cod bancar Număr de contDE

Instytucja kredytowa (nazwa) BIC

Contribuția lunară este de 1% din venitul tarifar brut respectiv. Sunt de acord ca 
aceste date să fie stocate și procesate electronic. O reziliere, pentru a fi validă, trebu-
ie adresată în scris către biroul regional competen al NGG cu cel puțin 6 săptămâni 
înainte de încheierea trimestrului. Până la încetarea calității de membru există obli-
gativitatea plății contribuției.

Număr identificare creditor: DE21NGG00000089801. NGG îmi va comunica 
referința mea de mandat. Îmi este cunoscut faptul că pot accesa termenele de 
debitare pentru debitele directe individuale în internet (www.ngg.net/sepa). În mod 
expres eliberez NGG de alte obligații suplimentare de înștiințare pentru debitele 
directe individuale.

Mențiune cu privire la protecția datelor: Datele mele cu caracter personal sunt 
colectate, prelucrate și utilizate de NGG în conformitate cu reglementările legale UE 
privind protecția datelor (EU-DSGVO) și cu legislația germană privind protecția da-
telor (BDSG) pentru justificarea și administrarea calității mele de membru. În cadrul 
acestor scopuri, datele mele vor fi transmise exclusiv către responsabilul însărcinat 
în mod special cu aceasta și utilizate numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor sin-
dicatului. Transmiterea către terți se poate face numai cu acordul meu separat. 
Legislațiile europene și germane privind protecția datelor se aplică respectiv în versi-
unea lor actuală. Informații suplimentare referitoare la protecția de date și o versiune 
printabilă a informațiilor cu privire la protecția de date pot să le accesez pe www.
ngg.net/datenschutz.

Recrutat de

Datele profesionale

Numele intreprinderii
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Codul poștal Localitatea

Angajat ca

Venitul lunar brut

Salariat cu normă redusă cu săptămână

În formare 
profesională 
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Grupa de tarifare

Da, din data de      eu voi deveni membru al Sindicatului NGG.
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contul meu bancar plățile mandatelor de debitare directă solicitate de către NGG. 
Notificare: În termenul de 8 săptămâni (de la data debitării) pot solicita rambursa-
rea sumei debitate. Aici se aplică clauzele negociate cu instituția mea bancară. Ca 
atare, obligația mea la plata cotizației rămâne neatinsă.

Lunar Trimestrial

IBAN

Cod bancar Număr de contDE

Instytucja kredytowa (nazwa) BIC

Contribuția lunară este de 1% din venitul tarifar brut respectiv. Sunt de acord ca 
aceste date să fie stocate și procesate electronic. O reziliere, pentru a fi validă, trebu-
ie adresată în scris către biroul regional competen al NGG cu cel puțin 6 săptămâni 
înainte de încheierea trimestrului. Până la încetarea calității de membru există obli-
gativitatea plății contribuției.

Număr identificare creditor: DE21NGG00000089801. NGG îmi va comunica 
referința mea de mandat. Îmi este cunoscut faptul că pot accesa termenele de 
debitare pentru debitele directe individuale în internet (www.ngg.net/sepa). În mod 
expres eliberez NGG de alte obligații suplimentare de înștiințare pentru debitele 
directe individuale.

Mențiune cu privire la protecția datelor: Datele mele cu caracter personal sunt 
colectate, prelucrate și utilizate de NGG în conformitate cu reglementările legale UE 
privind protecția datelor (EU-DSGVO) și cu legislația germană privind protecția da-
telor (BDSG) pentru justificarea și administrarea calității mele de membru. În cadrul 
acestor scopuri, datele mele vor fi transmise exclusiv către responsabilul însărcinat 
în mod special cu aceasta și utilizate numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor sin-
dicatului. Transmiterea către terți se poate face numai cu acordul meu separat. 
Legislațiile europene și germane privind protecția datelor se aplică respectiv în versi-
unea lor actuală. Informații suplimentare referitoare la protecția de date și o versiune 
printabilă a informațiilor cu privire la protecția de date pot să le accesez pe www.
ngg.net/datenschutz.

Data Semnătura


