Już dziś możesz czerpać korzyści
z członkostwa społecznego...

1

Porady prawne, w tym bezpłatna usługa
sporządzenia testamentu
Infolinia pomocy prawnej Unite daje Ci
całodobowy dostęp do specjalistów prawnych,
gotowych wysłuchać Twoich problemów
i doradzić ws. Twoich praw.
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Wnioski o odszkodowanie z tytułu uszczerbku
na zdrowiu
Jeśli miałeś wypadek na ulicy lub drodze, możesz
porozmawiać z panelem specjalistów Unite od
uszczerbków na zdrowiu, którzy doradzą Ci,
czy możesz się ubiegać o odszkodowanie. Usługa
ta jest bezpłatna i otrzymasz 100% przyznanego
Ci odszkodowania.
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Przedpłatowa karta debetowa Unite
Ubiegnij się o przedpłatową kartę debetową Unite
a otrzymasz zwrot do 6% wartości zakupów
w wielu znanych sieciach detalicznych.
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Porady na rozmowę kwalifikacyjną
Pobierz poradnik Unite o tym, jak z powodzeniem
przejść rozmowę kwalifikacyjną. Dowiedz się
więcej o technikach przeprowadzania rozmów
i jak zrobić najlepsze wrażenie.

Unite Jobs Board
Na tej „tablicy ogłoszeń o pracę” Unite znajdziesz
najlepsze w okolicy oferty pracy u sprawdzonych
pracodawców.
CV i listy motywacyjne
Wzory do pobrania na stronie Unite pomogą Ci
przygotować wspaniałe CV i listy motywacyjne.
Dzięki naszym narzędziom będziesz się wyróżniać
w oczach potencjalnych pracodawców.

7

Poradnictwo ws. zadłużenia
Unite może Ci udzielić fachowych porad i pomóc
w kontaktach z wierzycielami. Nasi specjaliści
są gotowi, by pomóc Ci znaleźć najlepsze wyjście
z sytuacji.
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Sprawdzian świadczeń socjalnych
Unite zapewnia szybką, bezpłatną i łatwą
usługę online, która sprawdzi, czy korzystasz
z właściwych świadczeń.
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Serwis refundacji podatków
Płacisz za dużo podatku? Sprawdzian
podatkowy zbada Twój kod podatkowy
i historię zatrudnienia by sprawdzić,
czy należy Ci się zwrot.
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Bezpłatna polisa ubezpieczenia
osobistego i od śmiertelnego wypadku
W ramach programu członkostwa
społecznego Unite może Ci zaoferować
bezpłatną polisę ubezpieczenia osobistego
i od śmiertelnego wypadku na sumę do
5000 £. Dobrze jest wiedzieć, że gdy
wydarzy się coś „nie do pomyślenia”,
to będzie miał kto udzielić pomocy.
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Porady ws. nadużyć w sprzedaży usług
finansowych
Unite prowadzi specjalną infolinię,
która może sprawdzić, czy sprzedano
Ci w niewłaściwy sposób ubezpieczenie
spłat (payment protection insurance, PPI)
i pomoże Ci ubiec się o odszkodowanie.
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Zniżki ubezpieczeniowe
Unite oferuje konkurencyjne
ubezpieczenia domu/mieszkania,
komunikacyjne i podróży. Dopilnuj, by
dzięki taniej polisie Unite Twój dom i jego
zawartość były bezpieczne.
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Kupony rabatowe Vision Express
Niezatrudnieni członkowie Unite
otrzymują kupony rabatowe Vision
Express, dostępne na naszej stronie
internetowej. Oferujemy 30 £ zniżki
na okulary, jak również 70 £ zniżki
na soczewki kontaktowe i markowe
korekcyjne okulary przeciwsłoneczne oraz
bezpłatne badania okulistyczne.

15

Fundusz zapomogowy
Unite może zaoferować jednorazową
zapomogę spełniającym kryteria
kwalifikacyjne członkom będącym
w potrzebie.

Serwis porównawczy cen gazu i elektryczności
Skorzystaj z Union Energy, bezpłatnego
serwisu porównawczego TUC. Zaoszczędzamy
naszym członkom przeciętnie 150 £ rocznie,
a przy tym dzięki monitoringowi cen możemy
zagwarantować, że opłaty pozostaną niskie.

www.unitetheunion.org/communitybenefits
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