1 Valitse värväyskohde. 2 Täyttäkää yhdessä tämä lomake. 3 Muista
täyttää myös omat tietosi, jotta voimme lähettää palkinnon. 4 Onnitelkaa
toisianne hyvästä valinnasta. 5 Jos työnantaja perii jäsenmaksun, varmistakaa,
että työnantaja täyttää omat tietonsa ja aloittaa perinnän. Muista postittaa lomake
heti, sillä jäseneksi liittymisaika alkaa vasta lomakkeen saavuttua Sähköliittoon.

6 Kaveria ei jätetä.
LIITTYMISILMOITUS/PERINTÄSOPIMUS

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle
VÄRVÄÄJÄ TÄYTTÄÄ
Sukunimi ja etunimet

Jäsennumero tai henkilötunnus

JÄSEN TÄYTTÄÄ
(Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)

HUOMIO: Liittymisaika on se päivä, jolloin lomake
saapuu liittoon

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Äidinkieli

suomi

Ammattiosaston nimi

Uusi jäsen

Postitoimipaikka

Kansalaisuus

ruotsi

muu, mikä

suomi

muu, mikä

Osaston numero

Sähköliittoon liittymispäivä

Liitto vaihtuu

Ammattinimike

Työsuhteen alkamisaika

Työsuhteen laatu

Työnantajan toimiala

kokoaikatyö

osa-aikatyö

ei

kyllä

Sopimusalanumero

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

%

Työnantaja perii jäsenmaksun

Maksan itse jäsenmaksun

Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta.
Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa
olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa
työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään
kuukauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus.
Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen
liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.
Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa

Valtuutan ammattiliiton/työttömyyskassan ilmoittamaan erostani edelliseen ammattiliittoon/työttömyyskassaan

Päiväys

Allekirjoitus

Osoitetietojani ei saa käyttää muuhun
kuin jäsenetumarkkinointiin

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ (Jos maksat jäsenmaksut itse, täytä myös työnantajatiedot)
Työnantaja

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Tilittäjä/selvittäjä (täytetään, jos eri kuin työnantaja)

Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)

Puhelin

Konekielinen
selvitys

Työnantajan
oma lista

Työnantajan Y-tunnus

Matkapuhelin

Faksi

Liiton
lähettämä lista

Viitelistat

Jäsenmaksun perintä alkaa
Päiväys

Työnantajan edustajan allekirjoitus

Viestillinen

Nimen selvennys

Jos maksat jäsenmaksun itse suoraan liitolle, työnantaja ei allekirjoita lomaketta.

Työnantajan periessä jäsenmaksun, pitää tästä lomakkeesta jäädä kopio työnantajalle. Alkuperäinen
lomake lähetetään liittoon.

Palauta täytetty lomake kirjekuoressa osoitteella:
SÄHKÖLIITTO
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5003674
00003 VASTAUSLÄHETYS
Sähköliitto maksaa postimaksun.

