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Jäsenhakemus/Valtakirja
Ratamestarinkatu 12, 00520 HELSINKI
Puh. (09) 020 741 2960 · F. (09) 020 741 2961
www.nousu.org

Jäseneksi liittyminen
Ammattiliitto Nousu ry

JATTK-työttömyyskassa

Uusi jäsen
Työnantajan vaihdos
Siirryn toisesta liitosta, mistä?

Uusi jäsen työttömyyskassassa
En liity JATTK-työttömyyskassaan,
työttömyyskassani on

Henkilö- ja työpaikkatiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet

Jakeluosoite

Äidinkieli

suomi

Postinumero

Matkapuhelinnumero

Osoitetoimipaikka

Sähköpostiosoite (työ)

ruotsi

Sähköpostiosoite (yksityinen)

Ammattinimike

Työsuhteen alkamispäivä

Työnantajan nimi

Työsopimus

jatkuva

kokoaikainen

määräaikainen

osa-aikainen

Laskentapaikan numero ja nimi

Koulutus

kauppakoulu

keski- tai peruskoulu

kauppaopisto

ylioppilas

ammattikorkeakoulu

korkeakoulu

muu

Tutkinto

Jäsenhakemus
Jäseneksi liittymispäivä

Jäsenmaksun maksutapa

itsemaksava

työnantajaperintä

Haluan liittyä esimiesten ja
asiantuntijoiden jäsenryhmään

Olen

esimies

asiantuntija

Tietojen luovuttaminen

Tiedon jäsenyydestä saa luovuttaa yritykselle, joka liiton kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tarjoaa jäsenyyteen perustuvia etuja.

Kiellän tietojeni luovuttamisen muuta suoramarkkinointia varten.

Työttömyyskassahakemus
Työttömyysturvan osalta Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenet on vakuutettu työttömyyskassa JATTK:ssa.
Haen JATTK:n jäsenyyttä
Olen jo ollut JATTK:n jäsen

.

.20
.

.20

alkaen.
lähtien.

Edellisen työttömyyskassan nimi

Liittymispäivä edelliseen kassaan

Eroamispäivä edellisetä kassasta

TIEDOTUS: Työttömyyskassan jäsenenä voi olla vain palkkatyöntekijä, ei yrittäjä. Yrittäjäksi katsotaan työttömyysturvalain nojalla kaikki
YEL- tai MYEL-velvolliset
johtavassa asemassa olevat yrityksen osaomistajat (oma omistus vähintään 15 tai perheen kanssa vähintään 30 %)
perheyrityksessä työskentelevät samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet (oma tai perheen omistus vähintään 50%)
Jos kuulut yllä oleviin ryhmiin, et voi liittyä Julkisten alojen teknisten työttömyyskassaan, ota yhteyttä liittoon tai kassaan.
JATTK yhteystiedot: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki, puh. (09) 720 6820 ma, ti, to klo 9.00 -11.30, asiakaspalvelu@jattk.fi

Valtakirja ammattiyhdistysjäsenmaksun perimiseksi
Ilmoitan suostuvani siihen, että yllämainitun ammattiliiton jäsenmaksu saadaan toistaiseksi pidättää palkastani siten kuin kulloinkin voimassa
olevista määräyksistä ja/tai sopimuksista ilmenee ja sen suuruisena kuin mainittu ammattiliitto sen palkanmaksajalle ilmoittaa.
Allekirjoituspaikka ja -päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tämän valtuutuksen voi peruuttaa tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen. Perintä lopetetaan tällöin 30 päivän kuluttua ensiksi alkavan
perintäkauden alusta lukien laskettuna peruutusilmoituksen saapumisesta palkanmaksajalle. Valtuutus raukeaa palvelussuhteen päättyessä
edellä mainitussa työpaikassa.

Hakemuksen käsittelijät täyttävät

03.01.2013

Käsittelevä luottamusmies

Käsittelypäivämäärä

Jäsenhankkijan nimi

Käsittelijän puhelinnumero

Hakemus vastaanotettu liitossa

Jäsenhankkijan jäsennumero

OHJE: Tämä lomake täytetään liityttäessä uutena jäsenenä Ammattiliitto Nousu ry:een ja työttömyyskassaan tai kun työnantaja vaihtuu.
Lomakkeen 1. osa lähetetään palkanlaskentaan ja 2. osa liiton toimistoon. Luottamusmies ottaa tarvittaessa kopion lomakkeesta.

Tulosta

Palkanlaskenta
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