Telegram do Załogi
Fakty i informacje z pierwszej ręki

Numer 15 || Poznań, 07.04.2020

# Personel
Zamawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Od 06.04.2020 r. zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu można
zamawiać drogą elektroniczną. Sprawdź, jak to zrobić w bezpieczny i szybki
sposób.

e-zaświadczenia o zatrudnieniu
Sprawdź,
jaki e-mail podałeś w e-portalu.
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Zamawiając e-zaświadczenie sprawdź jaki e-mail podałeś
w e-portalu do wysyłki dokumentów płacowych (e-PIT).
Doradca personalny w pierwszej kolejności będzie
weryfikował spójność adresu e-mail z adresem e-mail
zgłoszonym przez pracownika w e-portalu. Jeżeli używasz
e-maila firmowego – posłuż się nim.

Jak zamówić dokument?
Aby otrzymać wymagany dokument wyślij e-mail na
adres mailowy dyżurującego* doradcy
personalnego.
Podaj w nim Twoje imię i nazwisko, numer
kontrolny, napisz czego potrzebujesz oraz podaj
swój, numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli
się z Tobą skontaktować w celu weryfikacji danych.

Sprawdź, czy masz odpowiednie
oprogramowanie
W trosce o ochronę Twoich danych dokumenty,
które otrzymasz, będą zaszyfrowane. Aby móc
otworzyć przesłany plik niezbędne jest
oprogramowanie 7- ZIP oraz PDF Reader (lub
inne pozwalające odczytać pliki .ZIP oraz .PDF)
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Jaki jest czas oczekiwania na
dokument?
Dokumenty zamówione do godziny 13.00
wysłane zostaną jeszcze tego samego dnia.
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Jak otrzymasz zamówiony
dokument?
Dokument zostanie przesłany w formie
zaszyfrowanego pliku ZIP-7 na podany w zapytaniu
adres e-mail, który jest tożsamy z adresem
prywatnym podanym w e-portalu. Osobno na podany
numer telefonu otrzymasz hasło, za pomocą którego
będziesz mógł otworzyć plik. Dokument przesłany na
adres firmowy pracownika będzie szyfrowany na
dotychczasowych zasadach.

*Sprawdź dostępność pracowników działu personalnego w Aplikacji VWP lub na stronie:
https://volkswagen-poznan.pl/pl/komunikaty-specjalne

Zaświadczenie o wynagrodzeniu
z dostawą do domu
Sprawdź,
jakiego dokumentu potrzebujesz
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Sprecyzowanie Twoich oczekiwań pozwoli nam
przygotować dokument zgodnie z Twoim
zapotrzebowaniem. Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie o
wynagrodzeniu do banku ważne, abyś podał jaki to
bank. Jeżeli ma być to zaświadczenie standardowe poinformuj nas o tym.

Jak zamówić dokument?
Aby otrzymać wymagany dokument wyślij e-mail na
adres mailowy dyżurującego* doradcy personalnego.
Podaj w nim Twoje imię i nazwisko, numer kontrolny,
napisz czego potrzebujesz oraz podaj swój numer
telefonu komórkowego abyśmy mogli się z Tobą
skontaktować w celu weryfikacji danych oraz wskaż
adres korespondencyjny na który mamy odesłać
zaświadczenie.

Jaki jest czas oczekiwania na
dokument?
Zaświadczenie o wynagrodzeniu będzie
wysyłane następnego dnia licząc od daty
zamówienia.
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Jak otrzymasz zamówiony
dokument?
W trosce o ochronę Twoich danych dokumenty,
które zamówisz, otrzymasz listem poleconym za
pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany
w mailu.

•

Sprawdź dostępność pracowników działu personalnego w Aplikacji VWP oraz na stronie
internetowej:
https://volkswagen-poznan.pl/pl/komunikaty-specjalne
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Obsługa grupowego ubezpieczenia na życie PZU

W związku z rozpowszechnianiem się Koronawirusa COVID-19 oraz
zamknięciem fabryk VWP, biuro NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
do 19 kwietnia 2020 r. we wszystkich zakładach Volkswagen Poznań
zawiesza obsługę grupowego ubezpieczenia na życie PZU.
Jednocześnie informujemy o możliwości składania wniosków o wypłatę
świadczeń bezpośrednio na stronie internetowej PZU
https://zgloszenie.pzu.pl/#/ oraz placówkach PZU. Termin składania
wniosków o wypłatę świadczeń to 3 lata od daty zdarzenia.
Numery polis są dostępne mailowo extern.ewa.bzdega@vw-poznan.pl
(w celu sprawdzenia składki i numeru polisy proszę podać swoje dane: imię
i nazwisko, numer kontrolny, datę urodzenia lub pesel).

