TYÖTTÖMYYSKASSAN LIITTYMISLOMAKE
Jäsenmaksusuorituksen
saaja

KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 3 - 5
PL 65, 00531 Helsinki

Työttömyyskassanumero

Jäsenyyden ehdot ja
jäsenmaksun perusteet

Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsenyyttä hakiessa tulee olla alle 68-vuotias ja olla palkkatyössä auto-, ahtaus-, kuljetus-, tai
muilla näihin liittyvillä ammattialoilla, kuten kuljetusliikkeiden autokorjaamoissa sekä säiliöauto- ja öljytuote-, terminaali-,
matkailu- ja eri huolinta-aloilla sekä liikenneopetusalalla tai työskennellä kauppalaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä,
hinaajassa tai muussa merenkulkuun liittyvässä tai sen kanssa tekemisissä olevassa tehtävässä.
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Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä,
jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.
Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden
perusteena olevasta palkasta ja kassan maksamista veronalaisista etuuksista.

Henkilö- ja jäsenyystiedot

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Matkapuhelinnumero

Äidinkieli

Suomi

Ruotsi

Ammattinimike

Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, puoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet?

Ei

%

Kyllä

Olen uusi jäsen
Työttömyyskassan muutos
Edellinen työttömyyskassa

Valtuutan työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen työttömyyskassaan
alkaen.

Haen Kuljetusalan Työttömyyskassan jäsenyyttä
Työnantajan tiedot

Työnantajan nimi

Työnantajan osoite

Puhelinnumero työhön

Toimiala

Työttömyyskassan merkinnät

Tällä valtakirjalla valtuutan työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista
ennakonpidätyksen alaisista etuuksista työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti.
Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti.

____ / ____ _______

_______________________________

Päiväys

Allekirjoitus
Tulosta tästä

puhelin 09 613 111

faksi 09 6131 1333

www.kuljetusalantk.fi

TÄYTTÖOHJEET
Yrittäjäksi katsotaan:
Henkilö, joka omistaa vähintään 15 % tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän
työskentelee johtavassa asemassa.
Henkilö, joka omistaa yksin tai jos hänen perheensä omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee.
Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet. Sama sääntö koskee
toiminimen haltijan perheenjäsentä.
Johtavassa asemassa oleva = toimitusjohtava, hallituksen jäsen tai vastaava.
Perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa
asuva henkilö.
Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada päivärahaa palkansaajakassasta.

Edellinen työttömyyskassa
Siirtymisen työttömyyskassasta toiseen on tapahduttava kuukauden kuluessa, jotta jäsenyys jatkuisi yhdenjaksoisena.

Jäsenyyden alkaminen
Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä,
jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Täytä hakemus huolellisesti. Lähetä päivätty ja allekirjoitettu lomake kassalle alla olevaan osoitteeseen.

Kuljetusalan Työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 3 - 5, PL 65
00531 Helsinki

