Hasznos tudnivalók belépéshez!
Az alábbiakban leírjuk, hogy belépés esetén hogyan is kell eljárnod:
1. Az NSZ alapszabályát kérlek, tanulmányozd át részletesen.
2. A Belépési nyilatkozat mind a két oldalát töltsd, ki kérlek, olvashatóan (a MEGHATALMAZÁST is, de
a TAGSÁGI ZÁRADÉKOT már az elnökség tölti ki). Amennyiben a LAKCÍMED és a LEVELEZÉSI
CÍMED ugyanaz, akkor csak az egyiket kell kitöltened. Ha ez megvan, nincsen más teendőd, mint az
eredeti példányt, postai úton visszajuttatod hozzánk a szervezet CÍMÉRE (HUN., Magyarország,
Budapest, pf.: 178, irsz.: 1476)
3. Amennyiben tagfelvételi kérelmed sikeres volt, kapni fogsz egy regisztrációról szóló emailt az
info@nesze.org címről. Amennyiben nincsen email címed, akkor telefonon keresünk meg és telefonon
fogjuk elmondani a részleteket.
4. A tagdíjadat (minimum: 1000.-Ft), alapszabály értelmében, minden hónap 15-ig kell bejuttatnod.
FIGYELEM! Késedelem esetén, sajnos jelzést helyezünk el neved mellett a rendszerben és addig a
szervezet által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények sajnos nem élnek. Valamint a 4-ik hónap
elmaradás után megszüntetjük a tagságodat, az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezése alapján.
5. Tagdíjfizetési módok:
a) KÉSZPÉNZZEL a házi pénztárba, a szervezet központjában, telefonos
egyeztetés után (1476 Budapest, Pf.:178),
b) RÓZSASZÍN UTALVÁNNYAL A POSTÁN is befizethetsz. Itt nincsen más
teendőd, mint a szervezet irodájának címére (1476 Budapest, Pf.:178) kell megküldened a tagdíjadat,
ami ugyanúgy házipénztári befizetésnek fog minősülni (ez plusz, legalább 370,-Ft költséggel jár),
c) EGYSZERI BANKI ÁTUTALÁS melyet a netbankodban, vagy a
bankfiókodban megadsz egy alkalommal az ügyintézőnek. FIGYELEM! Ügyelj rá kérlek, hogy a
közlemény rovatban legyen ott, mi a tagszámod és hányadik hónapot utalod (pl.: 14010505 04-hó
tagdíj)!
d) RENDSZERES BANKI ÁTUTALÁS mely formát leginkább ajánlunk
minden tagunknak. Ez egy elég költség hatékony, ám pontos lehetőség a tagdíj utalására. Minden
banknál változik a rendszer megbízás összege, DE a mi a lényeg, hogy nem lesz késedelmes tagdíjad és
nem kell havonta a bankba bemenned.
e) CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS amelyre a CIB Bankkal közösen
létrehozott formanyomtatványt kell kitöltened. Ezt eljuttatjuk a Bankhoz, majd automatikusan a Bank
beszedi minden hónapban a Tagdíjadat. Költséghatékony és kényelmes megoldás a lefoglalt munkások
számára
f)MUNKÁLTATÓ ÁLTALI TAGDÍJ LEVONÁSSAL amihez egy
formanyomtatványt kell csak kitöltened számunkra, melyet eljuttatunk a munkáltatód részére.
g)BANKKÁRTYÁVAL HONALPUNKON a www.nesze.org honlapon a
kapcsolat/tagdíj befizetés menüpontra kattintva
BANKI UTALÁSNÁL A KÖVETKEZŐ BANKSZÁMLASZÁMRA UTALD ÁT A HAVI
TAGDÍJADAT:

CIB BANK / Nemzeti Szakszervezet
10701599-67856248-51100005
Amennyiben még van kérdésed, akkor kérlek a következő számon érdeklődj:

+36704075430

