LCGB - Gestão de Membros
BP 1208 • L-1012 Luxembourg
 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu
membres@lcgb.lu
(a preencher pelo LCGB)

BOLETIM DE FILIAÇÃO
A PREENCHER EM LETRAS MAIÚSCULAS
Eu abaixo assinado(a):
Apelido:			
Nome Próprio:
Rua: 				

N°:

Código Postal:

País:

Data de nascimento:

Localidade:
/DIA

/MÈS

/ANO

Extensão Matrícula CNS:

Local de nascimento:			

Nacionalidade:

Tel. Privado:

E-mail privado:			

Entidade Patronal:
Endereço: (rua/código postal/localidade)

Filiação
suplementar

Estatuto
Assalariado-atividades manuais

Estudante

Apelido:				

CSC

Assalariado-atividades admin. e técn.

Aprendiz

Nome:

(para fronteiriços belgas)

Funcionário

Reformado

Recrutador

Desempregado

N° LCGB:			
Empresa:

Código BIC/SWIFT:
IBAN:

Débito direto:

mensal 			

semestral 			

anual

Mandat Core Sepa Direct Debit
(Inclui uma quotização reduzida STARTER no valor de 14 €/mês durante o primeiro ano de filiação)
A assinatura deste formulário de mandato SDD-Core, autoriza o LCGB a instruir o seu banco no sentido de proceder ao débito da sua
conta bancária de acordo com as instruções dadas pelo LCGB.
O subscritor beneficia de um direito de reembolso pelo seu banco desde que o mesmo seja apresentado:
- Nas 8 semanas seguintes à data do débito da sua conta;
- Nos 13 meses seguintes à data do débito da sua conta de um levantamento não autorizado.

Credor beneficiário

LCGB / 11, rue du Commerce / L-1351 LUXEMBOURG

Identificação do credor beneficiário

LU47ZZZ0000000008699001001

Declaro ter tomado conhecimento dos estatutos do LCGB, compreender o seu conteúdo e aceitar as regras e
princípios neles estabelecidos.
A sua assinatura abaixo autoriza o LCGB e a LUXMILL Mutuelle a fazerem uma utilização dos seus dados pessoais em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à proteção de dados pessoais (desde 25 de Maio, Regulamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados). Para mais informações sobre o tratamento dos dados pessoais, consulte os termos e condições: www.lcgb.lu

Feito no dia

, em

Assinatura
Imprimir & assinar

