Žádost o poskytnutí Benefitu – Multisport
Zaměstnanec ……………
Prosím vepište zkratku jednotky ABB v Brně
Zaměstnanci AB Komponent, s.r.o. závod Vídeńská využijí této žádosti

Jméno a příjmení: ............................................................................
Zaměstnavatel: ABB s.r.o. lokalita Brno výrobní závody
Středisko: ....................

IČ 4968 2563

Osobní číslo: .................

Upřesnění pracoviště : ……………………..
Údaje o žadateli :
E-mailová adresa: ..........................................
Poštovní adresa . ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon žadatele ……………………………….
Prosím, vyplňte všechny kolonky Žádosti.
V Brně dne: ................................
………………………………
Podpis žadatele
Benefit je určen zaměstnancům výrobních závodů ABB Brno
Předsmluvní informace klienta a uživatele Benefitu MultiSport :
Cena za provoz karty do 31.12.2018 ………………… 600.- Kč/ měsíční platba hrazeno
odbory dodavateli – MultiSport s.r.o.
Příspěvek zaměstnance nečlena odborů do 31.8. 2019 …….. 450.- Kč – měsíčně
Možné zvýšení / snížení ceny : ano, maximálně o 50.- Kč
Platba je hrazena na společný účet odborů na základě Smlouvy o poskytování Benefitu
MultiSport.
Platební pokyn, doporučení je předáno současně s kartou MULTISPORT.
ZO OS KOVO ABB Brno si zavazuje právo rozhodnutím Výboru ZO změnit model cenového propočtu
v průběhu
4 Q r. 2019. Změna cenové nabídky bude realizována nejdříve od 1.1.2020.
Součástí Smlouvy o poskytnutí benefitu je také rozpis plateb na 13. měsíců, po sobě jdoucích.
Podpisem Smlouvy o poskytnutí Benefitu Multisport vzniká závazek uhrazení spolupodílu zaměstnance.
MultiSport šířený přes ZO OS KOVO ABB Brno je součástí výdajů na veřejně-prospěšnou činnost a
Výbor ZO OS KOVO ABB Brno si vyhrazuje právo žádost v odůvodněných případech vyřadit.
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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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