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Dina medlemsförmåner

Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att
gå med i Handels vill vi göra vårt
yttersta för att det ska löna sig att
vara med i facket.
Räkna med vårt stöd om du får
problem i jobbet. Vi hjälper dig att ha
koll på vad som gäller och ser till att
det finns kollektivavtal med schyssta
villkor i branschen.
Att vara medlem i Handels ska löna
sig. Därför finns det en hel del förmåner, erbjudanden och rabatter kopplade till ditt medlemskap.
Handelskortet
Alla medlemmar får ett Handelskort. Kortet är framtaget exklusivt
för dig som är medlem och ger bland
annat förmånliga avtal och rabatter

på allt från semesterresor och teaterföreställningar
till byggmaterial, färg och juridisk
rådgivning.
Läs mer på: lomervärde.se/handels
Handelskortet MasterCard
Den som vill kan även ansöka om att
uppgradera kortet till ett betal- och
kreditkort, Handelskortet MasterCard – helt utan årsavgift.
Aktuell räntesats och mer information hittar du på: lomervärde.se/
handels/medlemskort-mastercard

Försäkringar
Fritidsförsäkring. I ditt medlemskap
ingår Handels olycksfallsförsäkring
som ger dig visst ekonomiskt skydd
vid olycksfall som inträffar på fritiden.
Hemförsäkring. En hemförsäkring
ingår i ditt medlemskap. Den skyddar
ditt personliga lösöre vid bland annat
stöld och brand. Även ansvar-, rese-,
överfalls- och rättsskydd ingår.
Malin, medlem
i Handels

Inkomstförsäkring. Handels inkomstförsäkring ger dig upp till
80 procent av din tidigare inkomst
de första hundra dagarna om du blir
arbetslös (förutsätter att du även är
med i vår a-kassa).
Råd om försäkringar. Vi utbildar
försäkringsinformatörer som står
redo att informera om ditt försäkringsskydd. De hjälper dig även med
ansökan om ersättning. Kontakta din
fackklubb eller avdelning om du vill
veta mer om ditt försäkringsskydd
som medlem i Handels.

Kunskap gör oss starkare
Vill du veta mer om vad som gäller
för dig på jobbet? Som medlem i
Handels har du möjlighet till utbildning i de saker som påverkar hur du
och dina kollegor har det på jobbet.
Kurserna är i princip gratis och självklart har du rätt att vara ledig från
arbetet för att gå dem.
Läs mer på handels.se/medlem/kurser.

På handels.se hittar du mer information om dina medlemsförsäkringar.

Låna pengar.
Du kan låna pengar hos Swedbank
genom ditt medlemskap i Handels.
Kontakta Handels Direkt på
0771-666 444 för att veta mer.

Stipendier
Varje år delar Handels ut semester-,
kultur- och internationella stipendier.

Semesterstipendiet ger dig en
veckas fri logi i en stuga i Säfsen.
Dessutom kan du få ersättning
för dina reskostnader med upp
till 2 500 kronor.
Skriv och motivera varför du söker
stipendiet.
Kulturstipendiet delar
Handels varje år ut till
medlemmar som planerar eller har utfört
projekt som kan glädja
andra medlemmar i
Handels.
Bifoga en projektbeskrivning eller
arbetsprover med
din ansökan.

Internationella stipendiet gäller
rent fackliga studier i ett annat land.
Studierna ska omfatta minst en vecka
och bedrivas efter ett program och en
studieplan, som du skickar med i din
ansökan.
Läs mer om Handels stipendier
på handels.se.

Billig semester
Med Handelskortet får du rabatterade priser till exempel när du hyr
stuga i Säfsen i Dalarna och på
Riva del Sole i Italien. Du får alltid
800 kronor i rabatt till alla Apollos
resmål!
På lomervärde.se/handels hittar
du fler resmål, förmåner och rabatter.

Mina sidor
På Mina sidor på handels.se kan
du till exempel läsa ditt avtal, ändra
din lön och dina adressuppgifter.
Logga in på Mina sidor på
handels.se.

Handelsnytt
Din medlemstidning,
Handelsnytt, kommer i din brevlåda
tio gånger om året.
Där kan du läsa om
arbetsliv, fackliga
frågor och annat
smått och gott.
Du kan också läsa
Handelsnytt på handelsnytt.se.

Handels a-kassa
Vi rekommenderar dig att även bli
medlem i Handels a-kassa eftersom
det är en viktig trygghet om du blir
arbetslös. Behöver du hjälp att byta
från en annan a-kassa hjälper vi dig
självklart med detta.
Räkna ut din avgift och läs mer om
a-kassan på handels.se.

Bra tack vare kollektivavtal
Kollektivavtal är helt avgörande för
att Handels medlemmar ska ha det
bra. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen är din garanti för att arbetsgivaren inte anställer någon annan istället
för dig, någon som går med på att
arbeta för lägre lön och sämre villkor.

Finns det inte
kollektivavtal på
en arbetsplats
kan arbetsgivaren
helt och hållet
bestämma vilken
lön du ska ha
och strunta i
ersättningar och
försäkringar.
Med kollektivavtal finns det
överenskommelser om:
• lägsta lön som kan betalas ut.
• vad som gäller vid uppsägning och
anställning.
• vilken ersättning du ska ha vid
övertidsarbete och arbete på
obekväm arbetstid.
• hur arbetstiden ska räknas och
läggas ut.
• när du har rätt till betald ledighet.
Dessutom ger kollektivavtalet dig:
• högre pension.
• försäkringar vid arbetslöshet,
sjukdom, dödsfall och om du
skadar dig på jobbet.
• mer pengar när du har semester
eller är föräldraledig.
Läs mer och anmäl enklare på
www.tryggmedhandels.se.

Ett axplock
Det här är bara ett axplock av de förmåner som ingår i ditt medlemskap,
förmåner vi tagit fram för att ge dig
det där lilla extra.
Läs mer på handels.se.

handels.se

Nu når du
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, arbetsmiljö, rättigheter och
medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.		
Du når Handels Direkt alla vardagar på 0771-666 444, 		
oavsett var du bor.
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Här kan du bli medlem!

Handels Direkt 0771-666 444

