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00. AKTUÁLNĚ 2019 / Č.70
VÝZNAMNÉ MILNÍKY

Chystáte se udělat velký životní krok a rozhodli jste se
vstoupit do svazku manželského či vás potkala radostná
událost a narodilo se vám dítko?! Nebo naopak slavíte
půlstoletou přítomnost na tomto světě? Dejte nám o těchto
významných milnících vědět a my vám dáme 1.000Kč ve
formě poukázek ( stejné jako na Vánoce )!!! Stačí dodat
kopii osobního dokladu, oddacího či rodného listu a penízky
jsou vaše..

NOVÝ BENEFIT

AVOGADO
PŘIVEĎ A ZÍSKEJ
KONTO ŽIVELNÝCH POHROM
.. a to pro začátek pro věrné členy, jenž jsou v naší ZO
registrováni minimálně 3 roky. Dle následného zájmu a finanční
Každý se modlí, aby ho to nepotkalo, ale "karma je sviňa".
náročnosti zvážíme do budoucna rozšíření tohoto benefitu i pro
Stačí hloupý sled náhod a najednou jste bez střechy nad
"méně věrné" členy naší odborové organizace ( opravdu to stojí
hlavou. Buď vám ji odnese vítr, sežehnou plameny, nebo
docela balík, tak je potřeba jej nejprve řádně otestovat a
rovnou odplaví voda.. :-( V každém případě, potká-li vás
propočítat ). A co je k tomu potřeba? Dodat naší odborové
jakákoliv živelná katastrofa, NEJSTE V TOM SAMI!!! Naše
organizaci svou emailovou adresu, toť vše. Na ní vám pak
ZO pravidelně přispívá na toto konto, takže v případě
příjdou instrukce, jak službu od firmy Avogado využívat. :-) Čeho
potřeby není problém z něj čerpat. A penízky- první finanční
se tedy tento benefit týká? No nebudeme vás dále napínat- jde o
pomoc máte k dispozici zpravidla ještě dříve, než ty z
odborný výklad lékařských zpráv! Určitě jste někdy byli v situaci,
pojistného plnění..
kdy jste v rukou drželi lékařskou zprávu plnou zkratek a
latinských výrazů, takže jste ani nevěděli, co vám vlastně je, jaká
RÁMCOVÁ SMLOUVA S
následuje léčba, medikace.. Díky tomuto benefitu danou zprávu
OPERÁTOREM T-MOBILE
naskenujete, odešlete a během stanovené lhůty vám příjde
laický překlad toho co, jak a proč.. Navíc, pokud se již delší dobu
Odborový svaz vyjednal pro svých nejrychlejších 5.000 členů
léčíte s nějakým problémem a nejste si úplně jisti, zda-li
takové podmínky, které jsou v mnoha ohledech lepší a
naordinovaná
výhodnější, než vyjednala HMMC pro své zaměstnance. Jsou
s tím sice spojeny nemalé starosti a mnoho práce okolo,
ČLENSTVÍ V OS KOVO
nicméně od března 2017 se do tohoto programu můžete
Jelikož naše Základní organizace je členem největšího
zapojit i skrze naší ZO. Podrobný postup včetně nabídky a
odborového svazu v ČR, krom povinnosti odvádět 25% ze
podmínek naleznete na našem odborovém webu v sekci
stržených členských příspěvků , z toho vyplývají i tyto služby
benefity.
a výhody, které můžete skrze nás využívat:
BENEFITY NAŠÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
BEZPLATNÉ PRAVNÍ PORADENSTVÍ

Každého z nás v životě potkala, či může potkat situace, kdy
budeme potřebovat prokonzultovat nebo rovnou vyřešit
nějaký ten svůj problém s právníkem. Ať už jde například o
ztrátu zdravotní způsobilosti, postup pro případné uznání
choroby z povolání, řešení pracovních úrazů a jejich
neuznání ze strany zaměstnavatele, převod na jiné
pracoviště, nebo ryze osobní věci jako rozvod, dědictví
apod., odborníci na regionálním pracovišti KOVO jsou zde
pro vás!

KVARTÁLNÍ BENEFITY
Nejoblíbenější benefit našich členů. Je úplně jedno, zda-li
sportujete aktivně či pasivně, nebo žijete kulturou.. Prostě
dodejte účtenku z dané aktivity, události, no a my vám
každý kvartál vrátíme 200Kč nazpět! Ideální stav je na daný
lístek napsat ID, jméno, číslo svého b.ú. a vhodit do boxu na
vrátnici, či naskenované zaslat mailem.

Znáš ještě nějakého kolegu, kterému furt nedochází, že být
členem odborové organizace mimojiné znamená, zásadním
způsobem ovlivnit své pracovní podmínky, mzdu apod.? Tak
do něj huč, duj, argumentuj, přesvědčuj, v krajním případě
"uštědři políček", ať už se konečně vzpamatuje. :-) Pokud
konečně příjde z toho kómatu k rozumu, a na vyplněnou
přihlášku Tě uvede jako doporučující osobu, obdržíš po
prvním roce členství dotyčného, poukázky v hodnotě
500Kč..

PŘÍSPĚVEK NA REKREACI
Každé dva roky vám přispějeme částkou 1.000Kč, pokud alespoň
na 2 noci využijete rekreaci v jednom ze zařízení patřící pod
hlavičku OS KOVO. Aktuální seznam těchto objektů naleznete na
našem webu. Za zmíňku však stojí horský hotel Brans na Malé
Morávce v Jeseníkách, RS Retaso na Prostřední Bečvě v
Beskydech, nebo středisko Žiar pod hřebeny Západních Tater..

PALIVO NA MĚSÍC ZDARMA

Každý měsíc losujeme z řad našich věrných členů dva výherce,
kteří obdrží poukazy na tankování paliva v hodnotě á 2.500Kč.
Poukazy lze uplatnit u čerpacích stanic Benzina, časem přibudou i
ty, které lze udat v síti EuroOil.. Aktuální výherní listinu naleznete
vždy na webu.

NAČEPUJ SI SÁM, ANEB ČEP JE ČEP! :-)

Nápad na tuhle službu pro naše členy jsme převzali od kolegů z kolínského TPCA. :-) Každý to známe, hlavně v těch letních měsících,
kdy děláme různé oslavy, zahradní akcičky či opékačky- čep je čep a jak na sviňu žádná pípa s chlazením k zapůjčení, a když už, tak
stojí majlant. Proto naše ZO zakoupila první dvě zařízení Lindr Pygmy 20 včetně příslušenství. To obsahuje 2 narážeče na sudy od
Radegastu, 1 od Ostravaru a 1 od Kofoly, no a také jedno čistící zařízení pro čisté trubky.. :-) Pokud se služba bude těšit značnému
ohlasu, zvážíme její rozšíření. Rezervace bude ze začátku probíhat výhradně online skrze odborový web, dle hesla kdo dřív příjde...
Vždy lze mít však aktivní pouze jednu rezervaci! Zařízení se bude půjčovat v turnusech, vždy od čtvrku do úterka. Ve středy pak
bude probíhat samotné čištění- individuálně lze upravit. K dispozici bude v odborové kanceláři a jako záloha bude sloužit podepsaný
příkaz na srážku ze mzdy na výši 5.000Kč ve prospěch odborové organizace. Jakmile zařízení v pořádku a včas odevzdáte zpět, vámi
podepsaný příkaz skartujeme. V opačném případě se pak hodí k navedení na mzdovku!!! Půjčovné na jeden turnus je symbolické100Kč! A samozřejmě je dostupné pouze členům naší odborové organizace. KOMBÉ nebo jak se to píše. :-)
PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR

VÁNOČNÍ POUKÁZKY

Posíláte své dítě na letní tábor?
Přispějeme vám částkou 500Kč a to
na každého potomka! Stačí jen
dodat doklad o zaplacení..

Rok co rok rozdáváme každému našemu
členovi poukázky CADHOC v hodnotě
600Kč! Ty pak lze udat v Tescu, Bille,
Hrušce apod..

