
AS PRESTAÇÕESAS PRESTAÇÕES
& SERVIÇOS

Reabastecimento total 
de serviços por

14 14 €€ mensais mensais**!!



PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DO LCGB

*Quotização mensal reduzida, válida apenas em caso de adesão 
a débito direto “domiciliation” e para o primeiro ano de adesão 
ao LCGB. Após o recebimento de seu primeiro pagamento, você  
beneficiará dos serviços do LCGB, conforme aos estatutos em vigor. 
Depois do primeiro ano de filiação, a sua quotização será ajustada 
automaticamente.

DIREITO LABORAL
& DIREITO SOCIAL

O LCGB é o seu ponto de contacto para quaisquer dúvidas 
relativas ao trabalho e ao direito social. O LCGB presta-
lhe ajuda, assistência e consultas gratuitas em diferentes 
idiomas no âmbito do seguro de saúde-maternidade, do 
desemprego e reintegração profissional, das prestações 
familiares, do seguro de pensão e de invalidez, do seguro 
contra acidentes e do seguro e assistência social.

Assistência jurídica gratuita
a	Válida para todos os litígios do direito laboral e do 

direito social
a	Nos limites previstos pelo regulamento des 

carregável no site web www.lcgb.lu
a	Sem período de carência
a	Obrigação de manter-se membro durante qualquer 

procedimento assim como os 24 meses que se 
seguem

a	Reembolso dos honorários do advogado se o 
membro renunciar antes do final do procedimento 
e dentro dos 24 meses que seguem

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

Procura um emprego? Quer mudar o seu trabalho ou 
simplesmente voltar a orientar-se profissionalmente? 
O LCGB acompanha-o! Verifique as ações de formação 
disponíveis contactando o INFO-CENTER do LCGB.14,00 € / mês*!

O primeiro ano
de filiação

https://lcgb.lu/


ASSISTÊNCIA NA VIDA PRIVADA

O LCGB oferece uma ajuda profissional em várias línguas para qualquer iniciativa relativa à vida 
privada ou em relação às administrações públicas como, por exemplo, a renovação da carta de 
condução e do passaporte, questões sobre o sobre-endividamento, questões gerais sobre as 

alfândegas e impostos ou especiais de consumo (por ex., registo de uma viatura).

Assistência jurídica na vida privada
O LCGB oferece uma ajuda e assistência em caso de divórcio, de 
tutela ou em caso de questões ou de problemas relativos aos contratos 
de arrendamento (por ex.: rescisão do contrato de arrendamento, 
condomínios, etc…) com uma participação nos honorários de advogados.

Seguros
O LCGB oferece uma ajuda e assistência em caso de questões ou problemas 
a nível dos contratos de seguro existentes ou futuros.

Serviços de pensões
O LCGB oferece uma análise da carreira profissional, simulação e estimativa 
da pensão. O LCGB oferece iniciativas a seguir com vista a fazer a transição 
entre a vida ativa e a pensão.

Declaração de impostos
O LCGB oferece uma ajuda e assistência para preencher a declaração de 
imposto nos escritórios.



LUXEMBOURG

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
 +352 49 94 24-222

ESCH/ALZETTE

8, rue Berwart 
L-4043 Esch/Alzette
 +352 54 90 70-1

ETTELBRUCK

47, avenue J.F. Kennedy
L-9053 Ettelbruck
 +352 81 90 38-1

MERZIG

Saarbrücker Allee 23
D-66663 Merzig
 +49 (0) 68 61 93 81-778

THIONVILLE

1, place Marie Louise
F-57100 Thionville
 +33 (0) 38 28 64-070

ST. VITH

Centre culturel Triangel
Vennbahnstraße 2
B-4780 St. Vith
m Brigitte WAGNER 
 +352 671 013 610

CSC - ARLON

1, rue Pietro Ferrero
B-6700 Arlon
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - BASTOGNE

12, rue Pierre Thomas
B-6600 Bastogne
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - VIELSALM

5, rue du Vieux Marché
B-6690 Vielsalm
 +32 (0) 63 24 20 40

CSC - ST. VITH

Klosterstraße, 16
B-4780 St. Vith
 +32 (0) 87 85 99 32

DIFFERDANGE

19, avenue Charlotte 
L-4530 Differdange
 +352 58 82 89

WASSERBILLIG

Place de la Gare
L-6601 Wasserbillig
m Reinaldo CAMPOLARGO
 +352 74 06 55
 +352 621 262 010

ENDEREÇOS INFO-CENTER

 +352 49 94 24-222
½  Segunda-feira - sexta-feira
     (exceto quarta-feira à tarde)

8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 infocenter@lcgb.lu

LCGB INFO-CENTER
Assistência ao trabalho

Horário de 
funcionamento 

www.lcgb.lu

  LCGB.LU    @LCGB_Luxembourg    lcgb_luxembourg 

WWW.LCGB.LU 

https://lcgb.lu/fr/le-lcgb/bureaux-info-center/?utm_source=terrain&utm_medium=starter&utm_campaign=InfoCenter
https://lcgb.lu/
https://www.facebook.com/lcgb.lu/
https://twitter.com/LCGB_Luxembourg
https://www.instagram.com/lcgb_haut_ass_muer/
https://lcgb.lu/fr/?utm_source=terrain&utm_medium=starter&utm_campaign=InfoCenter


Estatuto

Eu abaixo assinado(a):

Apelido:   

Nome Próprio:

Rua:      N°:

Código Postal:         Localidade:       País:                                                  

Data de nascimento:             /DIA              /MÈS                  /ANO                   Extensão Matrícula CNS:

Local de nascimento:                   Nacionalidade:

Tel. Privado:                                               E-mail privado:             

Entidade Patronal:

Endereço: (rua/código postal/localidade)

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)

Código BIC/SWIFT:

IBAN:

LCGB - Gestão de Membros  
BP 1208 • L-1012 Luxembourg 

 49 94 24-410 / -412 •  49 94 24-449
www.lcgb.lu 

 membres@lcgb.lu

Feito no dia                                    , em                                           Assinatura

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.
             

A PREENCHER EM LETRAS MAIÚSCULAS

 BOLETIM DE FILIAÇÃO (a preencher pelo LCGB)

Credor beneficiário

Identificação do credor beneficiário

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

   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 pro-
teção 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

Filiação
suplementar

CSC

(para fronteiriços belgas)

Assalariado-atividades manuais

Assalariado-atividades admin. e técn.

Funcionário

Desempregado

 Estudante 

          Aprendiz         
 
          Reformado 

Recrutador 

Apelido:   

Nome:

N° LCGB:   

Empresa:



O LCGB, UM SINDICATO REPRESENTATIVO 
A NÍVEL NACIONAL

Com o apoio de mais de 44.000 membros, o LCGB é um sindicato que 
se compromete a melhorar as condições de remuneração e de trabalho 

dos seus afiliados mantendo e favorecendo o emprego

Lutar por melhores 
condições de trabalho 
para um planeamento 
humano do
trabalho 4.0

Lutar por boas 
prestações no 
caso de doença ou 
dependência

Modernizar e 
fortalecer as 
convenções coletivas 
de trabalho

Favorecer pensões 
seguras e justas

Ações de formação 
revalorizadas para 
melhor as qualificações 
dos assalariados 

Negociar modelos de 
horários de trabalho 
mais flexíveis para 
melhorar a qualidade 
de vida

Reforçar os direitos 
dos assalariados 
no caso de planos 
sociais e falências de 
empresas

Garantir o poder de 
compra de todos os 
assalariados e suas 
famílias no século XXI

Criar novas formas de 
emprego a favor dos 
assalariados

Proteção da 
vida privada dos 
assalariados face à 
digitalização
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