Jobbar du extra
eller deltid?
Nu ännu förmånligare att vara medlem i Handels
om du pluggar och jobbar extra eller jobbar deltid

Nu är det ännu förmånligare
att vara medlem i Handels
Bra anställningsvillkor, årliga lönelyft, fastslagna lägstalöner och bättre ersättning om du jobbar på udda tider är viktigt för de flesta. Hur är det för dig?
Tjänar du under 10 000 kronor per månad kostar det bara 121 kronor i månaden att vara medlem. I medlemsavgiften ingår utan extra kostnad hem-och
olycksfallsförsäkringar till ett värde av 200 kronor per månad.
Många av Handels medlemmar är unga och
jobbar deltid eller jobbar extra under tiden
de studerar. För att alla ska kunna vara med
har Handels sänkt avgiften för alla som
tjänar under 10 000 kronor per månad.
Avgiften är 121 kronor per månad för
2016, exklusive avgift till a-kassan.

• när du har rätt till betald ledighet.

Du är inte ensam

Vi bevakar ditt avtal

Som medlem behöver du inte ensam stå upp
för dina rättigheter, förhandla om lönen eller
se till att farliga arbetsplatser blir säkrare.
Du behöver inte heller vara ensam om att
göra något åt det. Som medlem har du en
stark organisation i ryggen som hjälper dig.

Att förhandla fram bra avtal är viktigt, men
vi måste också se till att avtalen följs. Handels bevakar att medlemmarna får rätt lön
och ersättningar. Avtalsbevakningen betyder
därför mer pengar för dig som är medlem.

Du ska ha det bra
Kollektivavtal är helt avgörande för att
Handels medlemmar ska ha det bra. Kollektivavtal är avtalade spelregler som facket
har förhandlat fram med din arbetsgivare.

Med kollektivavtal finns det
överenskommelser om…
• lägsta lön som ska betalas ut, men inget
hindrar arbetsgivaren att ge dig högre lön.
• vad som gäller vid anställning och
uppsägning.
• vilken ersättning du ska ha vid övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid.
• hur arbetstiden ska räknas och läggas ut.

Dessutom ger kollektivavtalet dig…
• högre pension.
• försäkringar vid arbetslöshet, sjukdom,
dödsfall, och om du skadar dig på jobbet.
• mer pengar när du har semester.

Försäkringar som ingår
utan extra kostnad
•	Hemförsäkringen som skyddar dina saker
hemma samt reseförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallsförsäkring, krisförsäkring och bortaskydd.
•	Olycksfallsförsäkringen ger dig ekonomiskt skydd vid olycksfall.

A-kassan
Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring
som kan ge dig ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet. När du blir medlem i Handels
får du en ansökan om medlemskap till
Handels a-kassa hemskickad. Kontakta
gärna Handels Direkt för mer information.

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 a-kassa*
Jag är redan medlem i a-kassan
Nej, jag vill inte gå med i a-kassan just nu

Ordinarie arbetstid (timmar per vecka)

Total genomsnittlig inkomst per månad före skatt

* 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.

Autogiro för bättre miljö
Genom betalning med autogiro gör du en insats för miljön.
Dessutom förenklar autogiro dina betalningar och är helt kostnadsfritt.
Jag vill att medlemsavgiften ska dras från mitt bankkonto
Medlemsavgiften ska dras den 16:e i månaden
Medlemsavgiften ska dras den 27:e i månaden
Clearingnummer

Kontonummer

Datum

Egenhändig namnteckning

40-3

Observera att det brukar dröja några
veckor innan autogirot börjar fungera,
beroende på din banks rutiner. Detta kan
innebära att någon avgift måste betalas
in manuellt.

Tryckt på miljögodkänt papper Foto David Bicho
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10 skäl att

Försäkrin
1.

Vi arbetar för 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
Fyll i din medlemsansökan på handels.se/
lagstaavgiften eller kontakta Handels
Direkt, telefon 0771-666 444.

handels.se

