Tüm bunlar DPVKOM üyeliğini temsil ediyor
Sunduğumuz hizmetler:
Yakın çevrenizde iletişim kurabileceğiniz yetkili kişiler,

Güçlü.
Uzman.
Başarılı.

İşveren tazminat talep
ettiğinde:

#FuerDichDa
#FuerDichDa

Sizin için buradayız:

uzman avukatlar vasıtasıyla kalifiye yasal
danışmanlık ve hakların korunması,

İşinizi kaybettiğinizde veya rızanız olmadan tayininiz
çıktığında,

DPVKOM irtibat bilgileri:

birinci elden güncel bilgiler, örneğin bilgilendirme
etkinlikleri, seminerler, kapsamlı broşürler, DPVKOM
dergisi ve ana sayfamız vasıtasıyla,

işvereninin kararlarından veya değerlendirmelerinden
dolayı dezavantajlı durumda olduğunuzu
düşündüğünüzde ve

Kazalar, kişisel yaralanma ve maddi hasar veya hizmet
anahtarlarının/kod kartlarının kaybı ve kasada çıkan
meblağ eksiklikleri gibi olaylarda maddi destek

tabii ki, iş veya memuriyet durumunuzla ilgili aklınıza
takılan her türlü soruyu cevaplamak için.

Federal Ofis
Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn
Telefon 0228 911400 • Fax 0228 91140-98
info@dpvkom.de • www.dpvkom.de

Tazminat taleplerinden koruma,
iş anlaşmazlıklarında grev ücreti
... ve daha birçok şey.

MESLEK SENDİKASI

Deutsche Post DHL'deki
çalışanlar için...
Tüm bu hizmetler üyelik aidatına
zaten dâhil. Bu, aylık brüt gelirinizin
sadece yüzde 0,8'i kadardır. Üstelik
stajyerler ayda sadece 3 Euro öder.
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Bölgesel Birlik KUZEY
Wandsbeker Chaussee 27 • 22089 Hamburg
Telefon 040 46073380 • nord@dpvkom.de

Bölgesel Birlik ORTA
An den Drei Steinen 3 a • 60435 Frankfurt/Main
Telefon 069 9543200 • mitte@dpvkom.de

Eyalet Birliği KRW
Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn
Telefon 0228 91140-61 • nrw@dpvkom.de

Bölgesel Birlik GÜNEYBATI
Südring 4 • 76829 Landau
Telefon 06341 4646 • suedwest@dpvkom.de

Bölgesel Birlik DOĞU
Alt-Moabit 96 a • 10559 Berlin
Telefon 030 364286751 • ost@dpvkom.de

Eyalet Birliği BAVYERA
Fenitzerstraße 43 • 90489 Nürnberg
Telefon 0911 586440 • info@dpvkom-bayern.de
MESLEK SENDİKASI

... Deutsche Post DHL çalışanları için

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM)!

DPVKOM, hizmet araçlarında oluşan hasarlarda,
seni işverenin haklı tazminat taleplerinde korur.
Kasten verilen zararlar hariçtir.

Bir Deutsche Post DHL dağıtıcısı olarak her gün görevini
icra etmek için trafiktesin. Stres ve telaş çoğunlukla
günlük iş rutinini etkiliyor. Çok acelen olduğu için hem
strese giriyorsun, hem de bir kazaya yol açma olasılığın
artıyor. Günlük telaş içinde bu çabucak
gerçekleşebiliyor. Veya senyoğun bir iş gününün
sonunda yakıt tipini karıştırıyorsun ve hizmet aracına
yanlış yakıt dolduruyorsun. Ayrıca bu sık sık
gerçekleşiyor.

Hepsi bununla bitmiyor ayrıca görev esnasında
üçüncü şahısların mal varlığına zarar verdiğinde ve
işverenin bunun için senden ödeme talep ettiğinde
de sana koruma sağlıyor.
Üyelik aidatına dâhil olan hizmet sorumluluk
sigortası sana aşağıdaki gibi bir sigorta koruması
daha sunuyor:

Bu senin için masraflı olabilir, çünkü işverenin ebisikletler ve diğer şirket bisikletleri de dâhil olmak üzere,
şirket araçlarına verdiğiniz zararı talep eder (çoğunlukla
tazminat). Böyle durumlarda birkaç bin Euro'luk tutarlar
sık sık rastlanan bir durum.

► şahsi ve maddi hasarlarda 3.000.000 Euro'ya
kadar
► maddi hasarlarda 100.000 Euro'ya kadar
(kayıp eşyalar için geçerli değildir
► hizmet anahtarlarının veya kod kartlarının
kaybında 20.000 Euro'ya kadar ve

DPVKOM üyesi olarak, sen böyle durumlarda sakin bir
şekilde arkana yaslanabilirsin. Çünkü meslek
sendikamıza üyeliğin sayesinde otomatik olarak
işverenin rücu talebine karşı sigortalısın.

Bu mükemmel hizmet yalnızca

► kasada çıkan meblağ eksikliklerinde 500
Euro'ya kadar

da

Hemen şimdi DPVKOM üyesi olun ve
küçük bir tutar karşılığında büyük bir
koruma paketine sahip olun!
.

Christina Dahlhaus
DPVKOM Birlik Başkanı

Deutsche Post DHL çalışanlarının bir sendikası
olarak, iş yerinle ilgili tüm soruların için
muhatabın biziz. Şirket içindeki ve dışındaki
sayısız çalışma kurulu ve irtibatlarımız
sayesinde, sahip olduğumuz deneyimle senin
menfaatlerini başarılı bir şekilde biz temsil
ediyoruz. Hedefimiz, senin ve iş arkadaşlarının
çalışma koşullarını hissedilebilir ölçüde
iyileştirmektir. Üye olarak, sen de bu konuda
bizi destekleyebilirsin!

"Endişelenme, bununla ben ilgilenirim!" Hatalı
benzin doldurma olayından sonra, Postane
şubemdeki DPVKOM çalışma kurulu üyesinin
bu ifadesi beni öncelikle rahatlattı. DPVKOM'un
biz üyelerine bu gibi olaylarda ortaya çıkan
tazminat taleplerinde yardımcı olması bence
harika. Sonuçta bu herkesin başına gelebilir,
özellikle trafikte geçen uzun bir iş gününün
ardından. "Olay" kısa sürede halloldu. Yeri
gelmişken hızlı ve sorunsuz süreç için tekrar
çok teşekkür ederim. DPVKOM'un üyesi
olduğum için gerçekten çok mutluyum.

DIE FACHGEWERKSCHAFT
Name und Vorname

Unternehmen / Arbeitgeber

Straße und Hausnummer

Niederlassung / Besch.-Amt / Betrieb

Dienst-/Besch.-Stelle / Ressort

PLZ und Ort

Tätigkeit im Unternehmen

Wochenarbeitszeit (Std.)

Eintritt in die DPVKOM (Datum)

Mitglied einer anderen Gewerkschaft seit

Geb.-Datum

Geschlecht
m/w

Monatsbrutto in EURO

Telefonnummer dienstlich (d) und/oder privat (p)

Personalnummer
Zutreffendes bitte ankreuzen

E-Mail-Adresse dienstlich (d) und/oder privat (p)
Arbeitnehmer/in

Beamter/in

Auszubildende/r

insichbeurlaubt

Rentner/in
Pensionär/in

Die von mir nachstehend gemachten Angaben werden für Zwecke der satzungsgemäßen Aufgaben der DPVKOM verarbeitet.
Eine anderweitige, über die Erfüllung ihrer satzungsmäßigen
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung ist der DPVKOM nur erlaubt, sofern sie aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder ich ausdrücklich eingewilligt habe. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
Jedes Mitglied hat darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren
Empfänger und den Zweck der Speicherung (Art. 15 DS-GVO)
sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17
DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20
DS-GVO), das Widerspruchsrecht (Artikel 21 DS-GVO) und das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77
DS-GVO). Weitere Informationen zu Ihren Rechten nach der
DS-GVO erhalten Sie unter www.dpvkom.de/hinweise-zum-datenschutz/.

Datum und Ort

Unterschrift

Andrea Jacob-Schellekens
Birlik Dağıtıcısı

Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) • Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn • Gläubiger-Identifikationsnummer DE60ZZZ00000146911
Mandatsreferenz Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer und wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die DPVKOM, die monatlichen Beitragszahlungen vom nachstehend genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich das Kreditinstitut an, die
von der DPVKOM auf das Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Lastschrifteinzug erfolgt grundsätzlich am 1. des Monats; fällt dieser auf ein Wochenende, erfolgt der Lastschrifteinzug am 1. Werktag des Monats.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
D

E

IBAN

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort und Datum

Name des Kontoinhabers

Unterschrift des Kontoinhabers

Werber

Bir sorun mu var? Yardım için hazırız!

Name und Vorname des Werbers

Anschrift des Werbers

Die Werbeprämie soll auf folgendes Konto überwiesen werden:

D

E

IBAN

BIC (8 oder 11 Stellen)

Name des Kontoinhabers

