
EXHIBIT  IVEXHIBIT IV  
  

CCHHEECCKK--OOFFFF  AAGGRREEEEMMEENNTT  AANNDD  SSYYSSTTEEMM  
  
11..    PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  UUnniioonn  SSeeccuurriittyy  pprroovviissiioonn  ((SSeeccttiioonn  33..0033))  ooff  tthhee  LLaabboorr  AAggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  __IInn--
HHoouussee  PPrroodduuccttiioonn__((EEmmppllooyyeerr))  ((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““EEmmppllooyyeerr””)),,  aanndd  IIAATTSSEE  LLooccaall  772200  
((hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““UUnniioonn””)),,  tthhee  EEmmppllooyyeerr,,  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt,,  aaggrreeeess  ttoo  
ddeedduucctt  eeaacchh  ppaayy  ppeerriioodd,,  UUnniioonn  wwoorrkk  rreeffeerrrraall  ffeeeess  ooff  tthhrreeee  aanndd  oonnee--hhaallff  ppeerrcceenntt  ((33  11//22%%)),,  ((eexxcclluuddiinngg  
iinniittiiaattiioonn  ffeeeess  aanndd  ffiinneess))  ffrroomm  tthhee  ppaayy  ooff  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  aauutthhoorriizzeedd  ssuucchh  ddeedduuccttiioonn  iinn  
wwrriittiinngg,,  aass  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  CChheecckk--OOffff  AAggrreeeemmeenntt..    SSuucchh  UUnniioonn  wwoorrkk  rreeffeerrrraall  ffeeeess  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  
ttoo  aammoouunnttss  lleevviieedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--LLaawwss..    DDeedduuccttiioonnss  
sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  ffoorr  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  vvoolluunnttaarriillyy  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  EEmmppllooyyeerr’’ss  wwrriitttteenn  
aauutthhoorriizzaattiioonn,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ““AAuutthhoorriizzaattiioonn  CChheecckk--OOffff  ooff  UUnniioonn  WWoorrkk  RReeffeerrrraall  ffeeeess””  sseett  
ffoorrtthh  bbeellooww..    IItt  iiss  tthhee  UUnniioonn’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  EEmmppllooyyeerr  wwiitthh  tthhiiss  ffoorrmm..      
  

22..    TThhee  rreeqquuiirreedd  AAuutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmm::  

  
AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  FFOORR  CCHHEECCKK--OOFFFF  

OOFF  
UUNNIIOONN  WWOORRKK  RREEFFEERRRRAALL  FFEEEESS  

  

DDaattee  ____________________________________________  

  
II,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd,,  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  IIAATTSSEE  LLooccaall  772200,,  hheerreebbyy  rreeqquueesstt  aanndd  vvoolluunnttaarriillyy  
aauutthhoorriizzee  ((EEmmppllooyyeerr))  __IInn--HHoouussee  PPrroodduuccttiioonn__  ttoo  ddeedduucctt  ffrroomm  aannyy  wwaaggeess  oorr  ccoommppeennssaattiioonn  dduuee  mmee  
eeaacchh  ppaayy  ppeerriioodd,,  tthhee  rreegguullaarr  UUnniioonn  wwoorrkk  rreeffeerrrraall  ffeeeess  uunniiffoorrmmllyy  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  
wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  II..AA..TT..SS..EE..,,  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  IIAATTSSEE  LLooccaall  
772200,,  LLaass  VVeeggaass,,  NNeevvaaddaa..  
  
TThhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  eeffffeecctt  aanndd  sshhaallll  bbee  iirrrreevvooccaabbllee  uunnlleessss  II  rreevvookkee  iitt  bbyy  sseennddiinngg  
wwrriitttteenn  nnoottiiccee  bbyy  rreeggiisstteerreedd  mmaaiill  ttoo  bbootthh  tthhee  EEmmppllooyyeerr  aanndd  IIAATTSSEE  LLooccaall  772200  ffiifftteeeenn  ((1155))  ddaayyss  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuucccceeeeddiinngg  aannyy  yyeeaarrllyy  ppeerriioodd  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  oorr  ssuubbsseeqquueenntt  
ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  EEmmppllooyyeerr  aanndd  tthhee  UUnniioonn,,  
wwhhiicchheevveerr  ooccccuurrss  ssoooonneerr,,  aanndd  sshhaallll  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreenneewweedd  aass  aann  iirrrreevvooccaabbllee  cchheecckk--ooffff  ffrroomm  yyeeaarr  
ttoo  yyeeaarr  uunnlleessss  rreevvookkeedd  aass  hheerreeiinn  aabboovvee  pprroovviiddeedd..  
  
SSiiggnneedd  ________________________________________________________________________________  PPrriinntt______________________________________________________  
  
SSSSNN  ##    ______________________________________________  
  
33..    DDeedduuccttiioonnss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssaaiidd  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  
CChheecckk--OOffff  ooff  UUnniioonn  WWoorrkk  RReeffeerrrraall  ffeeeess  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  CChheecckk--OOffff  AAggrreeeemmeenntt..  
  


