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Ugodnosti, ki si jih lahko pridobite kot član sindikata

Kartico ugodnosti ZSSS
Od leta 2006 dalje prejme vsak član (tudi člani SKEI – Mladi )
poleg članske izkaznice tudi Kartico ugodnosti, ki jo je izdala
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Z njo uveljavljamo
popust na različne izdelke ter storitve na več kot 500
prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Vsako leto prejme član
novo nalepko, ki velja za tekoče leto.
Sezname ponudnikov lahko najdete pri vaših sindikalnih
zaupnikov ali na spletni strani www.zsss.si

Ugodne kreditne pogoje pri Delavski hranilnici - DH






dve leti brez stroškov vodenja osebnega računa,
brezplačna pristopnina v spletno banko,
obrestna mera 0,3 odstotne točke nižja od vsakokratne
veljavne obrestne mere,
možnost pridobitve premostitvenega kredita do 12
mesecev za prenos osebnega računa iz druge banke z
obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne točke nižja od
vsakokrat veljavne,
nadomestilo za plačilo položnice 0,36 €

Plačilna kartica ZSSS-DH
Prednosti in ugodnosti plačilne kartice ZSSS-DH za člane
sindikatov. Plačilno kartico vam izdajo v Delavski hranilnici.
Izpostava DH je tudi v Novi Gorici.
Z plačilno karticico ZSSS-DH imate v Merkatorju 2 % popusta.

Vsi člani SKEI Slovenije so tudi nezgodno
zavarovani

in na koncu najbolj pomembno:
Na koga in kdaj se lahko obrnete, ko ste v težavah?
Kadar ste v težavah, se lahko vedno obrnete na sindikalnega zaupnika ali predsednika v
vašem podjetju. Če vam ne more svetovati oziroma ustrezno pomagati, se lahko obrnete na
predsednika ali sekretarja iz posameznega območja oziroma regije, v kateri ste včlanjeni, na
pravnika ali na osebe, zaposlene v sekretariatu SKEI. Tudi v tem primeru, ko ste včlanjeni
kot posameznik, smo vam vedno na voljo na območjih oziroma regijah, kjer vam bomo
zagotovo znali pomagati ali usmeriti na prave osebe.

»ZATO« je dobro biti član družine SKEI Seniorji

