
Apunt�’�

SINDICAT NACIONAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Sol·licitud d’Afiliació

*El sistema de pagament pot ser diferent si l’Ajuntament es fa càrrec del pagament de la quota. No hi ha permanència, però en el cas que un membre es vulgui donar de 
baixa abans de la finalització de l'any, ho haurà de comunicar al Sindicat amb un mes d’antelació i haurà d'abonar la totalitat restant de la quota anual o se li con�nuarà 
cobrant les quotes restants fins que la quota anual quedi abonada. | Informació Bàsica Protecció de Dades: El responsable del tractament de les vostres Dades Personals és 
el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya. Finalitat: ges�ó de l'Afiliació, ges�ó de Cobraments, ges�ó de les Donacions i enviar informació del Sindicat, si ens autoritzes 
a fer-ho. Legi�mació : execució d'un contracte i amb consen�ment exprés de l'interessat/da. Des�nataris: només comunicarem les teves dades a la companyia 
asseguradora (defensa jurídica i subsidi). Drets: pots accedir, rec�ficar, suprimir i exercir qualsevol dels teus drets enviant un correu a info@segcat.cat. Pots ampliar aquest 
informació a h�ps://www.segcat.cat/poli�ca-privacitat/ o adreça mail. 

Sindicalisme de País

Envia la present Sol·licitud d’Afiliació, un cop complimentada i 
signada, al nostre email , o lliura-la al  administracio@segcat.cat
Delegat o Responsable de Zona. En menys de 24 hores rebràs 
l’informació de l’Estat de la Sol·licitud.

   Reservat

    Quota

   Data d’Alta:

Les Altes es tanquen a 25 
de cada mes, per iniciar 
l’Afiliació a dia 1 del mes 
següent de la data de la 
Sol·licitud, a excepció 
que es vulgui iniciar en 
una data en concret.

La quota d’afiliació és de 
120€ Anuals i es paga en 
4 quotes  de 30€  cada  3 
mesos*. 

Inclou l’Assegurança de 
Defensa Jurídica i Subsidi 
de Sou i Feina.

    Alta

Per dubtes contacteu 
amb nosaltres.

   Data Entrada:

   Núm. Afiliat/ada:

Vull donar-me d’Alta a 
par�r de:

Signatura

Data:  

    

    Codi Postal:         Població:

    IBAN:

    Nom de la Caixa o Banc:    

    Des�nació Actual: 

    Vols rebre informació per email, Telegram o altres mitjans?  Si        No

    Escamot / Equip / Torn:

    

    Dades Bancaries

   Nom del Titular del Compte:

    NIF del Titular del Compte:     

     Escriviu amb lletra clara i majúsculesDades Personals               

    Telèfon Fix:    Telèfon Mòbil:

    Nom i Cognoms: 

    DNI:     Data Naixement:

    TIP:     Promoció:

    Categoria:                                            Especialització:

          Altres: 

    Família Professional:

   

    Correu Electrònic:

    Dades Professionals

          Mossos d’Esquadra          Guàrdia Urbana / Policia Local

          Agents Rurals                    Bombers / Voluntaris

(No Complimentar en cas que l’Ajuntament es faci càrrec del pagament)
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