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TORNE-SE MEMBRO AGORA



O que a OGBL oferece 
Assistência
  Assistência jurídica
  Preenchimento gratuito das declarações de impostos
  Assistência a pensionistas com carreiras mistas

Proteção
  Seguro de acidentes de lazer
  Seguro de responsabilidade profissional e de proteção jurídica

Condições preferenciais
de Luxembourg Air Rescue, Bâloise Assurances, Centre Médical Héliporté de Bra sur Lienne 
(CMH) para as/os trabalhadoras/es fronteiriças/os belgas, DKV Luxemburg, Groupe des Mu-
tuelles Indépendantes (GMI) para as/os trabalhadoras/es fronteiriças/os francesas/es e 
Wüstenrot Bausparkasse

Apoio
  Bolsas de estudo
  Afiliação à “Caisse de décès” da OGBL
  Afiliação à “Patiente Vertriedung”
  Apoio em caso de stress ou assédio moral/mobbing

Serviços coletivos
  Negociação de Convenções Coletivas de Trabalho
   Representação nas instituições de Segurança Social, tribu¬nais sociais e tribunais do 

trabalho
  Assistência em caso de despedimento coletivo ou falência
  Compensação por greve
  Intervenções a nível político nacional

Todos os serviços e prestações estão descritos com mais  
pormenores no nosso site hello.ogbl.lu. 

Se ainda não é membro e quer aderir agora com uma quotização reduzida de 
15 € por mês, em vez de 20,20 €/mês para os trabalhadores a tempo inteiro, 
inscreva-se no site hello.ogbl.lu ou envie-nos o for¬mulário preenchido com a 
quotização normal, que nós adaptaremos à nova tarifa.

A tarifa reduzida é válida a partir do mês de inscrição e durante os 11 meses 
seguintes. Depois de 12 meses de adesão, a quotização será elevada à tarifa 
normal.

Beneficiará de todos os nossos serviços nas mes¬mas condições que todos os 
outros membros da OGBL.

Esta ação promocional estende-se de 1 de outubro de 2021 a 31 de julho de 2022. Tratamos os seus dados em 
conformidade com as disposições legais sobre a proteção dos dados e, claro está, não os transmitimos a tercei-
ros.

Torne-se  
membro  
agora!

Para mais informações ou para pedir uma marcação numa das nossas  
agências, queira por favor contactar-nos através do contact.ogbl.lu  
ou telefonando-nos para +352 2 6543 777.


