Algemene Centrale van het Militair Personeel
Centrale Générale du Personnel Militaire
AANSLUITINGSFORMULIER
SEPA-mandaat Europese domiciliëring
Identificatie van de schuldenaar:

NAAM:

STAMNUMMER:

VOORNAAM:

GEBOORTEDATUM:

STRAAT:
POSTCODE:
GSM:

NR:

BUS:

PLAATS:
E-MAIL:

IBAN:

BIC:

Eenheid + Gemeente:.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Aansluiting vanaf: ..........................................................................................................................................

Aanwerver: ..............................................................................................

Terugkerende betaling: MAANDELIJKS – TRIMESTERIEEL – SEMESTERIEEL – JAARLIJKS (*)
Categorie: IN ACTIEVE DIENST - RESERVIST – OP RUST GESTELD – ECHTGENO(O)T(E) – WEDUWE – SYMPATHISANT (*)
Voorbehouden voor de ACMP-CGPM:

Mandaat referte:

-

Lidnummer:

BIJDRAGEN
Leden in actieve dienst of VEP: € 14,00 per maand (€ 42,00 driemaandelijks, € 84,00 zesmaandelijks, € 168,00 jaarlijks).
Leden in de reserve:
€ 6,50 per maand (€ 19,50 driemaandelijks, € 39,00 zesmaandelijks, € 78,00 jaarlijks).
Gepensioneerde leden:
€ 50,00 jaarlijks (€ 12,50 driemaandelijks, € 25,00 zesmaandelijks).

Aansluiting bij VZW SOLIDARITEIT
De personen die zich willen aansluiten bij de VZW SOLIDARITEIT, ter ondersteuning van de inzet van de ACMP-CGPM, kunnen dit doen op basis
van de volgende voorwaarden:
Echtgeno(o)t(e) van een lid:
€ 10,00 jaarlijks
Voordelen 9 en 11 (zie ommezijde “VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE ACMP-CGPM”).
Weduwe van een lid:
€ 25,00 jaarlijks
Voordelen 1, 4, 9 en 11 (zie ommezijde “VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE ACMP-CGPM”).
Sympathisant:
€ 50,00 jaarlijks
Voordelen 1, 9 en 11 (zie ommezijde “VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE ACMP-CGPM”).
Identificatie van de schuldeiser:

ACMP-CGPM - Romboutsstraat 1 – Bus 021 - 1932 ZAVENTEM, BELGIË | 02 245 72 14 | srt@acmp-cgpm.be
Schuldeisernummer: BE79ZZZ008D000000232 | Rekeningnummer: GEBABEBB - BE32 2100 6234 6602
Beschrijving van het onderliggend contract:
De ACMP-CGPM is een erkende en representatieve professionele vakorganisatie die zich tot doel stelt de belangen van allerlei aard van haar leden te
verdedigen en alle nodige acties te voeren ter verdediging van de plaats van de militair in de Natie.
Door dit mandaatformulier te ondertekenen geeft u de toestemming aan (A) de ACMP-CGPM een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van ACMP-CGPM.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn
vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
 Ik geef mijn expliciet akkoord dat mijn persoonsgegevensgegevens verwerkt en bewaard worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van
8 december 1992 met betrekking tot het privéleven en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR - Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Ik heb het recht deze gegevens te allen tijde in te zien, op te vragen, te veranderen of te laten
verwijderen. Hiervoor dien ik contact op te nemen met het Vast secretariaat. Ik kan de Privacyverklaring steeds raadplegen op de website van de
ACMP-CGPM.

Datum: .............................................................................

Handtekening(en) (**)

Plaats: ...............................................................................
(*) Schrappen wat niet past.
(**) Indien de houder van de IBAN-rekening niet dezelfde is als het (toekomstige) lid, moet dit document door beiden ondertekend worden.

Algemene Centrale van het Militair Personeel
Centrale Générale du Personnel Militaire

VOORDELEN VOOR DE LEDEN
VAN DE ACMP-CGPM
1

Het abonnement op De Schildwacht en op de elektronische nieuwsbrieven zijn inbegrepen in de
bijdrage.

2

Verdediging van de beroeps en de morele belangen.

3

Bijstand door eigen mandatarissen op het gebied van tucht, statutaire commissies, MC(B)GR en
de Commissie voor Vergoedingspensioenen. Het lid moet in regel zijn met zijn bijdrage voor het
lopende jaar.

4

Juridische bijstand in de hoedanigheid van militair en privé (alle inlichtingen via het secretariaat van
de ACMP-CGPM).

5

Geboorte- of adoptiepremie van € 100,00 indien het lid op het ogenblik van de gebeurtenis
gedurende tenminste 13 maanden ononderbroken in regel is met zijn bijdrage. Om de premie te
bekomen dient een afschrift van de akte aan het secretariaat van de ACMP-CGPM overgemaakt
te worden. (*)

6

Huwelijkspremie of wettelijk samenlevingscontract van € 100,00 indien het lid op het ogenblik van
de gebeurtenis gedurende tenminste 13 maanden ononderbroken in regel is met zijn bijdrage.
Om de premie te bekomen dient een afschrift van de akte aan het secretariaat van de ACMPCGPM overgemaakt te worden. (*)

7

Een tussenkomst in de begrafeniskosten van € 150,00 voor de nabestaanden van het lid dat 60
maanden ononderbroken in regel was met zijn bijdrage. Deze laatste voorwaarde valt weg indien
het overlijden het gevolg was van een operationele opdracht. Om de tussenkomst te bekomen
dient een afschrift van de overlijdensakte aan het secretariaat van de ACMP-CGPM overgemaakt
te worden, alsook de identiteit en het rekeningnummer van de begunstigde.

8

Een vertrekpremie bij het definitief verlaten van de actieve dienst voor de leden die tenminste
60 opeenvolgende maanden in regel zijn met hun bijdrage. Praktische uitvoeringsmodaliteiten
zijn terug te vinden op onze website (https://www.acmp-cgpm.be/voordelen/dienst-3/).

9

Gratis aansluiting bij de verzekering “Overlijden door ongeval” voor een bedrag van € 7.436,81.

10 Een vakbondspremie van € 90,00 per volledig jaar dat het lid van het actief kader in regel was met
zijn bijdrage voor het referentiejaar.
11 Bijkomende voordelen zoals: voordelige verzekeringen, kortingen bij commerciële partners via de
website www.acmp-cgpm-benefits.be.
(*) Aanvraag moet overgemaakt worden binnen de 3 jaar volgend op de gebeurtenis.
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