Välkommen
som medlem
För dig som jobbar inom Fonus-koncernen
Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen som medlem
Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal alltid ska vara minst lika bra
som de som förhandlas av TCO- eller SACO-förbund för andra
tjänstemannagrupper. En målsättning som vi lyckas väl med.
Bland annat innehåller våra tjänstemannaavtal trygghetsfonder
med ersättningar vid arbetslöshet samt bra pensionsvillkor.
Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar starkt
och har idag cirka 157 000 medlemmar.
Därför Handels
Sedan lång tid har anslutningen till Handels varit extremt hög inom våra tjänstemannagrupper. Tack vare det starka
stödet från medlemmarna har vi kunnat
förhandla fram bra avtal och uppnå ett
stort inflytande på arbetsplatserna.
Viktigt med rätt fack
Det är viktigt att vara med i rätt fack.
Anledningen är att andra fackförbund
inte har förhandlingsrätt för anställda
som omfattas av avtal med en annan
facklig organisation. En felorganiserad
som vänder sig till sitt fackförbund riskerar därför att nekas facklig hjälp.
Är du osäker på vilket fack du ska tillhöra kan du vända dig till Handels Direkt
på 0771-666 444 så hjälper vi dig.
Vi bevakar ditt avtal
Att förhandla fram bra avtal är viktigt.
Vi ser också till att avtalen följs och bevakar att medlemmarna får rätt lön och
ersättningar. Avtalsbevakningen betyder
därför mer pengar för dig som är med-

lem. Vi förhandlar också
fram individuella lönepåslag för medlemmar
i Handels på tusentals
arbetsplatser över hela
landet.
Kollektivavtal
Ett kollektivavtal på
arbetsplatsen är din garanti
för att arbetsgivaren inte
anställer någon annan istället för dig, någon som måste
gå med på att arbeta för
lägre lön och sämre villkor.
Med kollektivavtal
finns det överenskommelser
om…
• lägsta lön som ska betalas
ut, utan tak för hur hög 		
din lön får vara.
• vad som gäller vid uppsägning och anställning.
• vilken ersättning du ska
ha vid övertidsarbete.
• när du har rätt till
betald ledighet.

Dessutom ger kollektivavtalet dig…
• högre pension.
• skydd vid uppsägningar, sjukdom,
dödsfall och om du skadar dig på jobbet.
• föräldrapenningtillägg.
Handels a-kassa
Som medlem i Handels tillhör du
också vår a-kassa. Du måste dock
sända in en separat anmälan
som vi sänder dig så snart vi
registrerat din medlemsansökan. Tillsammans med
inkomstförsäkringen som
ingår i fackmedlemskapet
får du ett fullgott skydd.
Behöver du hjälp att
byta från en annan
a-kassa hjälper vi dig
med det. Avgiften
till a-kassan är 120
kronor i månaden
(oktober 2016).
Försäkringar ingår
utan extra kostnad
Som medlem får du
dessutom ett bra
försäkringspaket utan
extra kostnad:
Inkomstförsäkringen
fyller på så att våra
medlemmar som
tjänar över taket i
a-kassan kan skydda
hela sin lön.
Hemförsäkringen
– som skyddar dina
saker hemma – där
det ingår reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring,
överfallsförsäkring,

krisförsäkring, hjälp om du blir utsatt
för id-stöld och bortaskydd.
Olycksfallsförsäkringen ger dig ekonomiskt skydd vid olycksfall på fritiden.
Stöd och råd
Utöver den rådgivning du kan få av Handels Direkt finns på varje Handelsavdelning en ombudsman som är specialiserad
på tjänstemannaavtalen.
Handels utbildningar
Handels erbjuder utbildningar speciellt
riktade till medlemmar och förtroendevalda inom tjänstemannasektorn.
Föräldralön ingår
Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan så att de
tillsammans motsvarar 90 procent av
lönen. Detta gäller även dig som tjänar
mer än Försäkringskassans tak och inte
får 80 procent av din inkomst i föräldrapenning. Du har alltså ännu högre föräldralön från arbetsgivaren genom kollektivavtalet, vilket gör att också du når upp
till 90 procent av din vanliga inkomst.
Därför blir det inte större inkomstbortfall
för familjen om den som har den högsta
inkomsten tar ut sin föräldraledighet.

Vad kostar det?
Att vara medlem i Handels är förmånligt.
Medlemsavgiften beror på din inkomst.
Ett riktigt bra försäkringspaket ingår. På
handels.se räknar du lätt ut din medlemsavgift. Du kan även ringa Handels Direkt
på 0771-666 444 så hjälper vi dig.

Ja, jag vill gå med i Handels
Personnummer

Förnamn och efternamn

Adress

Arbetsplatsens namn

Postnummer

Arbetsplatsens utdelningsadress

Postadress

Arbetsplatsens postnummer

Eventuell c/o

Arbetsplatsens ortsnamn

E-postadress (frivillig uppgift)

Arbetsplatsens telefonnummer

Mobiltelefon/hemtelefon (även riktnummer)

Inträde önskas fr o m (år/månad)

Ja, jag vill gå med i Handels i a-kassa*
Jag är redan medlem i Handels a-kassa
Nej, jag vill inte gå med i Handels a-kassa
* Observera! Din ansökan om medlemskap i Handels a-kassa
gör du på en separat blankett. Vi skickar blankett till dig inom
en vecka från det att denna ansökan kommit in.

Ordinarie arbetstid (tim/vecka)

Genomsnittlig inkomst per månad före skatt*

* Genomsnittlig inkomst per månad inklusive ob-ersättning, provision och eventuell a-kasseersättning.

Autogiro för bättre miljö
Genom betalning med autogiro gör du en insats för miljön.
Dessutom förenklar autogiro dina betalningar och är helt kostnadsfritt.
Medlemsavgiften ska dras från mitt bankkonto:
den 16:e i månaden
Observera att det brukar dröja några veckor innan autogirot börjar fungera, beroende på din banks
den 27:e i månaden
rutiner. Detta kan innebära att någon avgift måste betalas in manuellt.

Clearingnummer

Kontonummer

Datum

Egenhändig namnteckning

Värvad av
Personnummer

40-11

Namn

Handels
betalar portot

Handelsanställdas förbund
Servicekontoret
Kundnummer 20471326
831 20 Östersund

gå med
i
Handels
10 skäl att

1.

Kollektivavtal på din arbetsplats

2.

Årliga lönehöjningar

3.

Ersättning vid övertid och obekväm arbetstid

4.

Förhandlingshjälp

5.

Rådgivning

6.

Inkomstförsäkring

7.

Högre pension

8.

Hem- och olycksfallsförsäkring

9.

Ersättning vid strejk och lockout

10. Medlemsförmåner via Handelskortet

Läs mer om medlemskapet och vad som
gäller på handels.se eller kontakta
Handels Direkt, telefon 0771-666 444.

Du når
Handels Direkt
på 0771-666 444
Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning
i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och
arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
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Tryckt på miljövänligt papper

Foto David Bicho

Du når Handels Direkt alla vardagar 8-18
på 0771-666 444, oavsett var du bor.

Handelsanställdas förbund

handels.se

