Gränssäkerhetsunionen rf:s anslutningsblankett / fullmakt

RAJATURVALLISUUSUNIONI RY Man blir medlem genom att ansluta sig till en lokalavdelningen
Gränssäkerhetsunionen rf
Avtal om inbetalning av fackförbundets medlemsavgift
Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI

Arbetsgivaren och arbetstagaren har idag gjort följande avtal om inbetalning av medlemsavgift.

arbetslöshetskassans Aaria anslutningansökan / meddelande om uppsägning

www.rtu.fi

Gränssäkerhetssäkerhetsförbundets medlem ansöker om arbetslöshetskassans medlemskap.

Efter- och förnamn

Anslutningsdag (rekommendation: inkommande månads första dag)

Personsignum

Adress

Postnummer

Postanstalt

Unionens lokalavdelning

Förvaltningsenhet / Sektion

Verksamhetsenhet

Betalningssätt

Adressen får inte användas i
direktmarknadsföringssyfte
Telefonummer (helst. GSM)

E-post(rekommendation: personlig)

Tjänstgöring börjat dd.mm.åå

Modersmåli

Uppgiftsbenämning

Bankförbindelse IBAN (t.e.x för utbetalande av ev. semesterstöd)

Direkt från lönen

Finska

Svenska

Mottagare av
medlemsavgiften

Gränssäkerhetsunionen rf

Kod

Adress

637

Ratamestarinkatu 11

Telefon

Postnummer

Postanstalt

Bank

00520

HELSINKI

Andelsbank

Arbetsgivare

(09) 148 5824
Kontonummer

FI02 5000 0120 3613 80
Datum och underskrift

Medlems underskrift

Gränsbevakningsväs
endet
Medlemmens underskrift
riktighet intygas av

Självmant

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

GRUNDER FÖR LÖNEAVDRAGET: Arbetsgivaren drar av medlemsavgiften från arbetstagarens bruttolön, enligt den storlek fackförbundet eller unionen meddelat skriftligen. Inbetalningsgrunderna meddelas
för ett kalenderår i % eller eurobelopp, vilka inte ändras under tidsperioden. Arbetsgivaren ansvarar inte för arbetstagarens eller föreningens eller förbundets felaktigt meddelade uppgifter.
GILTIGHETSTID: Detta avtal är giltigt tillsvidare från underteckningsdatumet. I vilket fall fram till att arbetsgivaren och organisation kommit överens sinsemellan om avslutandet av inbetalningen, eller tills att
tjänsteförhållandet avslutas. Arbetstagaren kan säga upp avtalet direkt från och med att inbetalningsperioden kommit till sitt slut.
REGISTERFÖRTECKNING: finns att läsa på Gränssäkerhetsunionens webbsidor www.rtu.fi

Jag ansluter mig samtidigt till Arbetslöshetskassan Aaria. (Kassans medlemsavgift ingår i medlemsavgiftens som uppbärs av arbetsgivaren)

Arbetslöshetskassan Aaria får säga upp min medlemsskap från tidigare arbetslöshetskassa

Jag säger upp min medlemskap i både Gränssäkerhetsunionen och Arbetslöshetskassan Aaria

Jag säger upp min medlemskap i Gränssäkerhetsunionen men fortsätter som medlem i Arbetslöshetskassan Aaria
Orsak till avslutande av medlemskap:

Vid uppsägning från Gränssäkerhetsunionen och/eller Arbetslöshetskassan Aaria, skickar jag en skriftlig uppsägning till Gränssäkerhetsunionen
Tidigare medlemsskap i annat förbund/ arbetslöshetskassa. Vilka?

Medlemsskap börjat i tidigare förbund/ kassa,
datum

Medlemsskap avslutat i tidigare förbund/ kassa, datum och orsak till uppsägning

Jag ger fullmakt åt Gränssäkerhetsunionen att säga upp min
tidigare medlemsskap i annat förbund.

Medlemsskap godkänt datum / underskrift

Tjänsteförhållande

Fortlöpande

Tidsbundet

Annars, vad?

Tilläggsuppgifter
Määräaikainen

Kopians riktighet intygas av:
ORGINAL
KOPIOR

Gränssäkerhetsunion rf.
Medlem
____________________________________
Namnförtydligande:

_______________________________
Namnförtydligande:

