Žádost zaměstnanců Hitachi, AB Komponent a ostatních o poskytnutí Benefitu – Multisport
Člen ZO OS KOVO ABB Brno

Jméno a příjmení: ...................................................................
Zaměstnavatel: Hitachi, AB komponent ostatní
Středisko: ..................

Osobní číslo: ………………………..

Upřesnění pracoviště : ……………………..
E-mailová adresa: ……………………………................................
Poštovní adresa . ……………………………….....................................................................................................
Telefon žadatele ……………………………….
Prosím, vyplňte všechny kolonky Žádosti. !!

V Brně dne: ............................

…………………………….…
Podpis žadatele, člena

Benefit je určen zaměstnancům výrobních závodů Hitachi Tuřanka, Hitachi Brno, AB komponenty Brno
Vídeňská
Předsmluvní informace klienta a uživatele Benefitu MultiSport:
Cena za provoz karty od 1.1.2023 (smluvní cena dodavatele) 620.- Kč/ měsíční platba hrazeno odbory
dodavateli – MultiSport s.r.o.
Příspěvek zaměstnance člena odborů do 31.12. 2022 ………

300.- Kč – měsíčně

Příspěvek zaměstnance člena odborů od 1.1. 2023 ………

400.- Kč – měsíčně

Výše dotace ze sdružených prostředků ZO OS KOVO ABB Brno ………… 220.- Kč měsíčně
Dotace je přerozdělena z Darů zaměstnavatelů na sportovní činnosti a vybraných členských příspěvků.
Podmínky přidělení dotace:
Žadatel je součástí výše uvedené jednotky zaměstnavatele a současně prohlašuje, že není ve zkušební lhůtě ani výpovědní
době, ve smyslu Zákoníku práce.
Žadatel je členem ZO OS KOVO ABB Brno.
Platba klientem, (uživatelem) je hrazena na společný účet odborů na základě Smlouvy o poskytování Benefitu MultiSport.
Platební pokyn je předán současně s kartou MULTISPORT a Smlouvou o přístupu k benefitu.
Žadatel bere na vědomí informace o tom, že poskytovatel benefitu MULTISPORT karta má možnost ověřit příslušnost
zaměstnance k jednotce zaměstnavatele a pozastavit příjem žádosti do vyjasnění potřebných souvislostí.
Podpisem Smlouvy o poskytnutí Benefitu Multisport vzniká závazek uhrazení spolupodílu zaměstnance.
V případě prodlevy v platbách je zaměstnanec kontaktován zodpovědnou osobou a vyzván k uhrazení nedoplatků.
Žadatel o tento druh benefitu je si vědom toho, že od ZO OS KOVO ABB Brno čerpá službu s dotací ze společných
prostředků ZO OS KOVO ABB Brno.
Nakládání s osobními údaji se řídí vnitřními předpisy ZO OS KOVO ABB Brno a zákonem 101/ 2000 sb. v aktuálním
znění.
Potřebné požadované údaje jsou uloženy v databázích ZO OS KOVO ABB Brno a nejsou sdělovány třetím stranám. MultiSport
s.r.o. pracuje pouze se jménem a příjmením klienta a jeho číslem přiděleným ve společnosti ABB s.r.o. Česká republika.
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