DAHA FAZLA
PARA KİRALIK İŞTE

Kiralık işte IG Metall üyeleri için avantaj
IG Metall üyesi olarak sana yılda iki kez ekstra ödeme yapılmaktadır.
Bunun için başvuruda bulunmalısın. Bunu nasıl yapacağını burada öğreneceksin.
Kiralık işgücü piyasasında çalışan ve en az 12 ay IG Metall üyesi olan kişilere
2021 yılından itibaren izin ve Noel parasına ek olarak ekstra ödeme şeklinde bir
üyelik avantajı sağlanmaktadır. Miktarı ise kiralama şirketindeki istihdam
süresine bağlıdır. Artış, belirlenmiş olan üç sabit basamakta gerçekleşmektedir
ve 2024 itibariyle her toplu sözleşme artışıyla yükselecektir.
Kiralama şirketindeki
istihdam süresi
6. aydan sonra
2. ve 3. yılda
4. yıldan itibaren

2021
2 x 50 €
2 x 100 €
2 x 150 €

2022
2 x 70 €
2 x 120 €
2 x 200 €

EKSTRA ÖDEMELERİNİ
BU ŞEKİLDE
1. Kayıt yaptırmak

2023
2 x 100 €
2 x 200 €
2 x 350 €

2024‘ten itibaren
Toplu sözleşme
dinamiğine göre
artış

Daha ayrıntılı bilgi almak için bkz.
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

Kiralama işletmesine dilekçe ile başvuru yapman gerekmektedir.
Ekstra ödeme başvurunu zamanında yap (posta/e-posta girişi):
▸ İzin parası, en erken 19 Mayıs‘tan itibaren, 30 Haziran‘a kadar.
▸ Noel parası, en erken 19 Ekim‘den itibaren, 30 Kasım‘a kadar.
(Üyelik belgesi 19 Mayıs veya 19 Ekim tarihinden daha eski olmamalıdır.)

için adres:
igmetall.de/anmelden
(bir kez kayıt yaptırmak
gerekir.)

Başvuru

yazdır

2. Üyelik belgesini ve örnek
başvuru dilekçesini bilgisayara
indir

Ve ya

imzala ve kiralama
şirketinin adresini yazıp

K i ralam a
ş i rke t i

posta ile
gönder.

Örnek başvuru metnini ve üyelik belgesini ekleyerek,
kiralama şirketine e-posta gönder.

„Bilgisayara indir“ menü ögesinden.

€

Üyelik avantajı için ön koşullar:
30 Haziran veya
30 Kasım günü itibariyle IG Metall‘de
en az 12 ay üyelik (ve/veya başka bir
DGB Sendikasında) ve kiralama
şirketinde en az 6 aylık Çalışma.

Ücret beyanını kontrol et
Üyelik avantajın ödendi mi? Problemlerde ve soruların
içinbulunduğun yerdeki IG Metall‘e başvur:
www.igmetall.de/vor-ort

Altı ay sonra tekrar göz önünde bulundur!
Bu kartı iyi sakla ve hatırlaman için
takvime not al.

He r z a m
an
M ay ı s
ay ı n d a
ve

HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİN?

O zaman şimdi IG Metall üyesi ol ve bu sayede yıl içindeki ekstra ödemeni garantile.
Üyelik formlarını işletmedeki IG Metall işyeri temsilciliklerinden veya güvenilir kişilerdentemin
edebilirsin. Ya da çevrimiçi üyelik için: igmetall.de/beitreten
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