Välkommen till Kommunal
BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA

Som medlem i Kommunal
får du styrkan att påverka
Du och Kommunal
Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen att påverka hur dina anställningsvillkor
och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga för dig på din arbetsplats? Scheman,
arbetskläder eller kanske kompetensutveckling? Ju fler medlemmar vi är desto större
är möjligheterna att lyckas. I Kommunal kan du även få personlig utveckling genom
de utbildningar du erbjuds som medlem.

Villkoren förbättras med kollektivavtal

Försäkringspaket för din trygghet
Som medlem i Kommunal får du också trygghet med Kommunals försäkringspaket som
ingår i medlemsavgiften. Du som är medlem i både Kommunal och a-kassan kan känna
dig extra trygg eftersom en inkomstförsäkring då ingår. Mer information om Kommunals
försäkringar får du på www.kommunal.se/forsakringar.

Medlemsförmåner bara för dig
Alla medlemmar har tillgång till en stor mängd medlemsförmåner genom medlemskortet
med rabatter på allt från resor och glasögon till den lokala frisören.

Maxa ditt medlemskap
Genom ett medlemskap även i Kommunals a-kassa kan du känna dig trygg om du skulle
bli arbetslös. Kommunals a-kassa känner till villkoren för medlemmarna i Kommunal
och kan därför ge dig den bästa servicen.

Kommunal finns nära dig
Kommunal har sektioner i varje kommun i hela landet. Dina frågor om jobbet och
arbetslivet kan du också ställa till Kommunal Direkt som har öppet alla vardagar 8-18.
Du når oss genom ett och samma telefonnummer: 010-442 70 00. Dygnet runt når du
Kommunal på www.kommunal.se.
Välkommen till Kommunal!

Riv här!

Att ha kollektivavtal på arbetsplatsen är tryggt. Det ger dig bra och varaktiga anställningsvillkor, årlig lönegranskning och fasta nivåer för lägstalöner. Det ger dig också bättre ersättning om du arbetar på obekväm arbetstid, är föräldraledig, långtidssjuk eller har semester.
Det ger garanterad tjänstepension och arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Ju fler som är
medlemmar i Kommunal, desto bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram.

Inträdesansökan – bli medlem i Kommunal
Du som är anställd i kommun, landsting, kyrka, kooperativ, privat eller kommunalt bolag eller jobbar inom naturbruksområdet kan bli medlem i Kommunal. Vill du även gå med i a-kassan? Fyll då i båda blanketterna. Du får ett
brev som bekräftar när ditt medlemskap i Kommunal respektive a-kassan börjar.
Jag vill bli medlem från (ÅÅÅÅ-MM) (tidigast från första dagen
i månaden då ansökan inkommit till Kommunal)

Om mig

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

C/o-adress

Postadress
E-postadress
Telefon 1

Telefon 2

Anställning
Anställd av (namn på företag, kommun, landsting, församling t ex)

Arbetsplats

Jag arbetar som (yrke)

Jag tjänar (genomsnittlig månadsinkomst före skatt)*

Anställningsform
Tills vidare

*) Informationen om lön är viktig för rätt medlemsavgift
tom

Visstid (t ex vikarie, timanställd) fr o m

Villkor för fullmakt och personuppgifter
Fullmakt – När du skickar in denna ansökan ger du Kommunal rätt att ta ut medlemsavgifter genom löneavdrag eller på
annat sätt som förbundsstyrelsen beslutar. Om du inte reserverar dig mot Kommunals livförsäkring ansluts du till den och
ger Folksam rätt att ta ut premier för den via löneavdrag. Du får mer information om försäkringarna i dina medlemshandlingar när medlemskapet träder i kraft.
När jag skriver under blanketten godkänner jag att mina personuppgifter behandlas och utlämnas för sådana
ändamål som har med mitt medlemsskap att göra.
Jag är intresserad av information om betalning av medlemsavgiften via autogiro

Underskrift
Datum

Namnteckning

Värvad av (t ex person, arbetsplatsombud)

Värvarens personnummer

Fylls i av Kommunal
Värvningskod

Om du har frågor, kontakta
Kommunal på 010-442 70 00.

Vik ihop och lägg medlemsansökan på närmaste brevlåda

Personnummer

Inträdesansökan till Kommunals a-kassa
För att bli medlem i Kommunals a-kassa ska du arbeta inom Kommunals verksamhetsområden eller ha gjort det när du
senast arbetade. Det innebär att du ska vara anställd eller senast ha varit anställd i Sverige av kommun, landsting, kyrka,
kooperativ, privat eller kommunalt bolag eller inom naturbruksområdet. Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången.
Du får inte ha fyllt 64 år.
Jag vill bli medlem från (ÅÅÅÅ-MM) (tidigast från första dagen
i månaden då ansökan inkommit till Kommunals a-kassa)

Om mig
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

C/o-adress

Postadress
E-postadress
Telefon 1

Telefon 2

Anställd av (namn på företag, kommun, landsting, församling t ex)

Jag arbetar som (yrke)

Arbetade du senast i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

Är du medlem i någon annan a-kassa? Skriv i så fall vilken:

Ja

Nej

Viktigt att veta – För att du ska kunna bli medlem behöver du skicka med en kopia av ditt anställningsbevis, en kopia
på din senaste lönespecifikation eller något annat dokument som visar var du arbetar. Skicka in din ansökan så fort som
möjligt! Ditt medlemskap kan tidigast räknas från den första dagen i den månad vi får din ansökan om medlemskap i
Kommunals a-kassa. Kopian på anställningsbevis eller lönespecifikation kan du skicka i efterhand om det är bråttom.

Samtycke
Vid medlemskap i fackförbundet Kommunal: Jag samtycker till att a-kassan lämnar ut information om mig och min
arbetslöshetsersättning till Kommunal, för att Kommunal ska kunna tillvarata mina intressen i ersättningsärenden och
generella arbetslivsfrågor.
Ja

Nej

Vår behandling av personuppgifter – För att kunna ta hand om ditt medlemskap i Kommunals A-kassa och handlägga
dina ersättningsärenden registrerar vi de personuppgifter om dig som du lämnar till oss. Vi registrerar även inform
ation från fackförbundet Kommunal om du är medlem där. Om det behövs i ditt ärende kan vi hämta uppgifter från
bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och andra a-kassor. Bara de personer
som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter kan ta del av dem. Personuppgifterna gallras i enlighet med
arkivlagens regler och Riksarkivets föreskrifter. De kan komma att behandlas av ett personuppgiftsbiträde som sköter
driften av datorsystemen. Enligt lag ska vi lämna viss information till bland annat Statistiska Centralbyrån, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och i vissa fall även till Kronofogdemyndigheten, socialtjänsten
och andra a-kassor.

Underskrift
Datum

Namnteckning
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Kommunal Direkt ger dig svaren.
Kommunal Direkt når du alla vardagar 8-18
på telefon 010-442 70 00 eller
direkt@kommunal.se
facebook.com/facketkommunal
twitter.com/facketkommunal

Vik ihop och lägg medlemsansökan på närmaste brevlåda

Har du fackliga frågor?

FRANKERAS EJ
KOMMUNAL
BETALAR PORTOT

Kommunal/Kommunals a-kassa
FE556
c/o Dokumentkompetens
20569089
831 20 Östersund

