Miért érdemes minket választania?
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Mivel jár, ha valaki taggá akar válni:
➢
Szervezetünk alapszabályát el kell fogadnia: Semmi olyan nincs benne, ami ne tartozna az általános
normák közé, honlapunkon bárki számára elérhető (www.nesze.org)
➢
Havonta kb. három doboz tej árának megfelelő tagdíjat kell fizetni (1500 Forint)

TAGOK SZÁMÁRA IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYES CSOMAGJAINK

FIGYELEM!
Minden csomagban a beszélgetés és az sms KORLÁTLAN, MINDEN IDŐBEN, MINDEN IRÁNYBAN,
MINDEN SZOLGÁLTATÓ FELÉ!

EZZEL A CSOMAGUNKKAL ÉLVEZHETED AZ UNIÓ HATÁRTALANSÁGÁT! KORLÁTLANUL
TELEFONÁLHATSZ BÁRMELY UNIÓS ORSZÁGBA, VAGY ORSZÁGBÓL ÉS MÉG AZ
INTERNETET IS KORLÁTLANUL ÉLVEZHETED HATÁRON INNEN – HATÁRON TÚL!
Partnerünknél a számhordozás is lehetséges, továbbá mobiltelefon készülékeket is vásárolhatnak
tagjaink és partnereink kedvezményesen, akár részletfizetési opcióval. Ezzel kapcsolatban a részletekről
szolgáltatói kapcsolattartónknál kell érdeklődni.
Kérdés esetén kérjük megkeresni:
Malik Donát úr
Mobilon: +36704398889
E-mailben: malik.donat@netfontelecom.hu
Az alábbiakban ismertetjük a tagság számára alanyi jogon járó biztosításainkat, melyet a havi tagdíj
összege magában foglal már a belépés pillanatától kezdve:

18 éves kortól 70 éves korig élet és baleset biztosítást biztosítunk tagjaink részére, igény
szerint (kiskorú) gyermekeik részére is.
Ezen felül korszerű felelősség biztosítás is rendelkezésetekre áll 950.000 Ft káreseményig,
önerő mentesen. A biztosítás a magánéletben, vagy otthon és a munkahelyen esett vétlen
károkat is megtéríti. Így a munkahelyen okozott kár megtérítésének terhét is
minimalizálhatjuk akár a 0 Ft-ra.
Továbbá!
Ha tagkártyával igazolod tagságodat a biztosító munkatársa elött, abban az esetben
további kedvezményeket kaphatsz az alábbi elemekre:
1. KGFB
2. CASCO
3. Lakás biztosítás

-40 % KEDVEZMÉNY ALKATRÉSZEKRE
SZERVÍZÜNKBEN!
Az NSZ tagjai számára, 1201 Budapest, Vágóhíd utca 14. szám alatt található gépjármű szerviz helységben
partnerünk kedvezményes szolgáltatást nyújt.
A kedvezményre jogosultságot a tag érvényes személyazonosító okmányával igazolhatja, valamint tagszámával,
melyek érvényességét az NSZ a Partnerével közöl.
Az NSZ tagjai számára nyújtott szolgáltatások esetén 40 %-os kedvezményt nyújt az alkatrészek esetén, valamint
a rezsióradíjából az aktív, nem elmaradt tagoknak nettó 1000Ft kedvezményt nyújt (nettó 5000 Ft rezsióradíjból
számítandó) visszatérítéses vagy árengedményes formában.
Partnerünk vállalja a mozgásképtelen járművek tréleres szállítását maximum nettó 10.000 Ft értékben (Budapest
Közigazgatási határán, területén belül).
A szerviz elérhetősége:
Hábele Mihály szervíz vezető
Mobilon: +36301621360
E-mailben: szerviz@nisz.org

0 FORINTOS BANKSZÁMLA CSOMAGOK BANKI PARTNEREINKNÉL

A bővebb tájékoztatással és részletekkel kapcsolatban, minden esetben kérjük a tisztviselőinket megkeresni. A
kedvezményeket banki partnereinknél csak érvényes tagsági igazolás, tagkártya és személyes okmányok
bemutatásával lehet igénybe venni.

Lássuk pár pontban összefoglalva azt, a fent leírtakon kívül
mi is az, amit igénybe vehetnek tagjaink, támogatóink:
➢ tisztségviselőink a tagok névtelenségét szem előtt tartva képviselik a tagokat, így védve őket a retorzióktól,
jogosan féltett személyiségi jogaikat tiszteletben tartva. céljaink közé tartozik, hogy külföldön munkát
vállaló honfitársainkat a kor elvárásainak megfelelően képviseljük itthon és külföldön egyaránt.
➢ minden évben, év elején gondoskodunk róla, hogy az éves tagdíj 15%-át visszakaphassák arra jogosult
tagjaink jövedelemadójukból.
➢ egyedülállóan kedvezményes telefonflotta lehetőséget élvezhetnek mobilflotta szolgáltatóink révén. szám
hordozhatnak is tagjaink (Netfone Telekom).
➢ egyedülállóan nagy kedvezményeket élvezhetnek tagjaink a kommunikációs eszközök vásárlásakor (pl.:
tabletek, mobiltelefonok, okos telefonok és kiegészítőik, konyhai eszközök és kiegészítők).
➢ fejlett paypass technológiával rendelkező tagsági kártyánk országosan több mint 1500 vállalat és
vállalkozásnál akár 50% árkedvezményt biztosít tagtársaink számára.
➢ kifejezetten nagy kedvezményben részesülnek a családosok, hiszen játékokra és papír írószerekre,
tanszerekre is vonatkozik a tagsági kedvezményük.
➢ számítógép és egyéb informatikai eszközöket, technikai kiegészítő elektronikus termékeket
nagykereskedelmi áron vásárolhatnak.
➢ kedvezményes hazai és külföldi üdülések, nyaralások a partner utazási irodánál.
➢ családjogi, ingatlan szakjogászi, büntető ügyekben jártas ügyvédjeink kedvezményt biztosítanak a nem
kifejezetten szakszervezeti körbe tartozó ügyekben (pl.: örökösödés, hagyatéki, lakás- ingatlan és
gépjármű átírások, válás, társasházi ügyek stb.).
➢ adószakértő, tb ügyintéző és könyvvizsgáló szakembereink kérés esetén elkészítik tagjaink adóbevallását,
így maximalizálva a nekik jogosan visszajáró kedvezmények és pénzösszegek nagyságát.
➢ állását vesztett tagjainknak segítünk újra álláshoz jutni. ha kell oktatási lehetőséget biztosítunk oktatási
intézmények segítségével - partnereinken keresztül kifejezetten olcsó tanfolyamokat és továbbképzéseket
biztosítunk időszakosan.
➢ tagtársaink élet és baleset biztosításban részesülnek 6 hónapos koruktól 80 éves korukig a világ minden
pontján munkaidő alatt és azon kívül is.
➢ felelősség biztosítás is gondoskodik arról, hogy az esetlegesen munkaidő alatt megsérült eszközök
kártalanítása ne a dolgozó béréből történjen.
➢ így nem kell a dolgozó fizetéséből letiltani több havi fizetést. ezzel gondoskodva tagtársaink családjának
folyamatos életszínvonaláról.
➢ tagtársaink munkáltatóival felvéve a kapcsolatot, olyan fejlett cafatéria, adó és béroptimalizációs
lehetőségeket tudunk kínálni (jogszabályokat és az adózási szabályokat betartva) amely a munkáltató
terheit csökkenti a tagtársaink lehetőségét viszont növeli. lehetősége nyílik tagtársunknak arra is, hogy a
cafatéria utalványát cserélje, illetve amennyiben nem használja fel igy akár készpénzre váltsa. Ebben az
esetben részletes és személyre szabott egyeztetés szükséges mind a munkáltatóval és a munkavállalóval
is.

Szervezetünknek az alábbi munkáltatókkal vannak jelenleg jól működő érdekképviseleti és partneri
kapcsolatai, melyek megfelelő referenciának minősültek eddig minden érdeklődő céges partnerünk
számára:

Kapcsolatok és elérhetőségek, fogadóórák rendje
Kérdéseit az alábbi email címeken teheti fel: info@nesze.org
Ha hibát talált a weboldalon, keresse webmesterünket: web@nesze.org
Postacímünk: Budapest, Pf.: 178
Irányító szám: 1476
Bankszámlaszámunk:
10701599-67856248-51100005
Nemzetközi IBAN számlaszámunk:
HU42 1070 1599 6785 6248 5110 0005
Irodánk várja jelenlegi és leendő tagjainkat
Azért, hogy biztosan ne kelljen várakoznia, kérjük Önt az alábbi telefonszámok valamelyikén egyeztessen előre időpontot:
•
•
•
•

Telefon: +36/1/7912919
Fax:
+36/1/7912920
Mobil: +36/70/4075430
Mobil: +36/31/7811640

Jogsegélyszolgálatunk, előzetes bejelentkezés alapján ad jogi felvilágosítást fogadóóráin (előzetes bejelentkezés szükséges).
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HALLGASD ONLINE RÁDIÓNKAT HATÁRON INNEN ÉS TÚL!
A KORLÁTLANSÁG SZABADSÁGÁVAL!

RÁDIÓNK ADÁSA ELÉRHETŐ:

http://nisz.org/

