ARBETSLÖSHETSKASSAS ANSLUTNINGSBLANKETT
Mottagare av medlemsavgift TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Broholmsgatan 3 - 5
PB 65, 00531 Helsingfors
Medlemskapets villkor och
grunder till medlemsavgiftet

A-kassas nummer

037

Den som ansöker on medlemskap i Transportbranschens Arbetslöshetskassa bör vara under 68 år och i lönearbete inom bil-,
stuveri-, transport eller annan bransch angående transport såsom i bilverstäder samt inom tankbils-, oljeprodukts-, terminal-,
turism- eller speditionsbranschen eller inom trafikskolning eller i en haldelsflotta, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt
eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller som har med sjöfart att göra.
Medlemskap i kassan inleds från den dag då personen har betalat medlemsavgiften, dock tidigast från den
dag då han eller hon skriftligen ansökt om medlemskap i kassan.
Medlemsavgiften är den procentsats av förskåttsinnehållningen på skatten som Finansinspektionen fastställt på lönen som
ligger till grund för medlemskapet och de skattepliktiga förmåner som kassan betalat ut.

Person- och medlemskapsuppgifter

Personbeteckning

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer och -adress

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Modersmål

Finska

Svenska

Yrkesbeteckning

Äger du eller din familj (föräldrar, sambo, barn) helt eller delvis det företag som du arbetar i?

Nej

%

Ja

Ny medlem
Byte av a-kassa
Föregående a-kassa

Jag ger a-kassan fullmakt att meddela den ovannämnda kassan om mitt utträde
Jag ansöker om Transportbranschens Arbetslöshetskassas medlemskap f.om.
Uppgifter om arbetsgivaren

Arbetsgivares namn

Arbetsgivares adress

Telefonnummer till arbetet

yrkesbransch

A-kassas anmärkningar

Med denna fullmakt befullmäktigar jag arbetslöshetskassan att uppbära medlemsavgift på de förskåttsinnehållning
underställda förmåner kassan utbetalar i enlighet med arbetslöshetskassans gällande beslut.
Fullmakten är i kraft tillsvidare. Fullmakten kan hävas skriftligt.

____ / ____ _______
Datum

_______________________________
Underskrift
Skriv ut här!

telefon 09 613 111

fax 09 6131 1333

www.kuljetusalantk.fi

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Personen anses vara företagare om:
Han/hon äger minst 15 % eller om hans/hennes familj äger minst 30 % av bolaget där han/hon arbetar i ledande ställning.
Han/hon äger själv eller hans/hennes falinj äger 50 % av det bolag där han/hon arbetar.
Personen arbetar i kommanditföretaget där hans/hennes familjemedlem är ansvarig bolagsman. Samma regel gäller de
personer vilkas familjemedlem har privat firma.
I ledande ställning = verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande.
Familjemedlem = maka/make, sambo, egna barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.
Ifall du anses vara företagare, kan du inte få dagpenning från löntagarkassa.

Föregående arbetslöshetskassa
Då övergången från en kassa till en annan sker inom en månad följer de gamla ackumulerade medlems- och
arbetsperioderna med till den nya kassan.

Inledning av medlemskapet
Medlemskap i Transportbranschens arbetslöshetskassa inleds från den dag då personen har betalat medlemsavgifter, dock
tidigast från den dag då han/hon skriftligen ansökt om medlemskap i kassan.

Fyll i ansökan noggrannt. Datera och underteckna ansökan och skicka den till kassan till adressen nedan.

Transportbranschens Arbetslöshetskassa
Broholmsgatan 3 - 5, PL 65
00531 Helsingfors

