Välkommen till Kommunal
Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet
och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa
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Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet
Medlemskapet kommer att gälla från den första i den månad som ansökan kommit till avdelningen eller sektionen.
Du får senare per brev uppgifter om när ditt medlemskap i förbundet respektive arbetslöshetskassan börjar.
Personnummer 10 siffror

Sökande
Avdelning

Sektion

Klubb

Efternamn

Förnamn
c/o adress/utdelningsadress

Postnummer

Postadress

E-postadress

Telefon mobil

Telefon bostad, även riktnummer

Anställning
Arbetsgivare

Arbetsplats

Anställningsform

Typ av visstidsanställning

Tills vidare

Viss tid, fr o m

Sysselsättningsgrad
%

tom

Avtalad lön, räknad på heltid

Yrke/befattning

kronor per månad
Fullmakt
Jag intygar härmed att de lämnade uppgifterna är riktiga och att jag känner till de avgiftsbestämmelser som gäller enligt förbundets stadgar. Samtidigt ger jag avdelningen
rätt att ta ut medlemsavgifter genom löneavdrag/löne-/personkonto eller på annat sätt som förbundet beslutar om. Jag är medveten om att avgiften till a-kassan ingår i
förbundsavgiften. Om jag inte reserverar mig mot anslutningen till Kommunals Sjuk- och efterlevandeförsäkring har Folksam rätt att dra premierna för den via lönedrag.

Underskrift
Datum

Namnteckning

Ifylls av sektionen
Inskriven av

Ansökan inkom

Namnförtydligande

Inträdesansökan till Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa
Personnummer 10 siffror

Sökande
Förnamn

Efternamn

c/o adress/utdelningsadress

Postnummer

Postadress

E-postadress

Telefon mobil

Telefon bostad, även riktnummer

Anställning
Arbetsgivare, nuvarande eller din senaste arbetsgivare

Anställningsbevis/
lönespec bifogas

Yrke/befattning

Övergång
Tillhör(t) a-kassa

Intyg om medlemskap bifogas

Intyg om medlemskap inlämnas senare
Arbetat i annat EU/EES-land

A-kassans inträdesvillkor
För att bli medlem i Kommunals a-kassan krävs antingen att du arbetar inom Kommunals verksamhetsområde just nu eller arbetade inom vårt verksamhetsområde när du
senast arbetade. Detta styrks med ett intyg/bevis från din nuvarande eller före detta arbetsgivare. Medlemskap beviljas tidigast från den månad som ansökan inkommer.

Samtycke
Vid medlemskap i Kommunal: För att förbundet på bästa sätt ska kunna tillvarata mina intressen, medger jag att a-kassan lämnar uppgifter till förbundet.

Underskrift
Datum

Namnteckning

Om du river ut denna sida vid perforeringen kan du vika den till en behändig plånboksfolder. Vik här först, så att bilden blir framsida.

• Barngruppliv, om ditt barn skulle avlida
(även barn till make, maka eller sambo).

Vid skada: Kontakta närmaste Folksamkontor.

• Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Vid skada: Kontakta närmaste
Folksamkontor.

• Gäller för alla personer i ditt
hushåll.

• Kommunals medlemsolycksfalls – Fritid
för skador som inträffar under fritiden.

• Kompletterings-TGL: vid dödsfall
betalas ersättning även om livförsäkringen TGL inte skulle gälla på din
arbetsplats.

• Innehåller också reseförsäkring,
ansvarsförsäkring, rättsskydd och
överfallsförsäkring.

• Hemförsäkring.

Kommunals Hemförsäkring

Som medlem i kommunal har du automatiskt en hemförsäkring, medlemsolycksfall – Fritid, barngruppliv och en
komletterings-TGL i Folksam. Dessutom
omfattas medlemmar av inkomstförsäkringen.
• Ersättning vid bl a stöld, brand,
vattenläckage och andra skador i
hemmet. (OBS! Bor du i villa eller
bostadsrätt behöver du en
kompletterande försäkring.)

Försäkringar

Välkommen!

• Kan tecknas t o m att barnet
fyller 16 år.

Kommunals Barnförsäkring
• Gäller vid sjukdom och olycksfall
tills barnet fyller 25 år.

När du blivit medlem i Kommunal
får du erbjudande om denna försäkring.
Om du då inte tackar nej, får du ett bra
skydd till ett förmånligt pris.
Premien betalas enkelt genom löneavdrag.

• Ersättning om du blir långtidssjukskriven eller avlider samt vid vissa
diagnoser.

Kommunals Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Tilläggsförsäkringar

• Kongressen är Kommunals högsta
beslutande organ. Dit kan alla
medlemmar sända förslag och
motioner.

• Vid tvister i arbetslivet ger Kommunal
förhandlingshjälp och rättsskydd.

Om du har frågor om din lön,
semester, försäkringar, arbetsmiljö
eller något annat ska du prata med
din sektion eller med arbetsplatsombudet på ditt jobb.
Är du sjuk länge, tar tjänstledigt,
gör värnplikt, går i pension eller byter
arbetsgivare ska du alltid kontakta
din sektion. Det kan nämligen påverka
din medlemsavgift.

Kommunal nära dig

• Medlemslån i banken och
Medlems-El till förmånliga villkor.

• Många avdelningar har semesteranläggningar för medlemmarna.
Titta efter annons i Kommunalarbetaren i början av året.
(Informationen ﬁnns även på
www.kommunal.se)

• Du får Kommunalarbetaren, medlemstidningen, 22 gånger om året.

• Vi arbetar för att medlemmarna
ska få en bra utbildning och
möjlighet till kompetensutveckling.

Försäkringar

Fackfakta

• Kommunals möten och studier
står öppna för alla.

• Kommunal förhandlar om löner
och andra anställningsvillkor.

Som medlem i Kommunal är du med
i ett av Sveriges största fackförbund.
Tillsammans arbetar vi för att förbättra
medlemmarnas löner, arbetsmiljö och
arbetsvillkor.
Vårt mål är inte bara att du ska känna
dig trygg på jobbet och på arbetsmarknaden, utan också att du ska ha
inﬂytande och goda möjligheter till
utbildning och utveckling.
Ditt medlemskap hjälper oss att
göra det möjligt.

Medlemsförmåner

Många möjligheter

Du och Kommunal

A-kassan
Som medlem i Kommunal kan du
också tillhöra förbundets a-kassa.
Det här är några av a-kassans regler:
• Du ska arbeta inom Kommunals
verksamhetsområde eller arbetade
inom vårt verksamhetsområde när
du senast arbetade.
• Åldersgräns: Du ska inte ha fyllt 64 år.
• Du får inte tillhöra någon annan
a-kassa.

Ersättning från a-kassan
När du varit medlem i a-kassan ett år
kan du få ersättning utifrån din
tidigare inkomst om du blir arbetslös.
• Har du varit medlem kortare tid än
ett år, kan du få ersättning i form av
ett grundbelopp. Andra regler kan gälla
för dig som varit långvarigt sjuk och fått
sjukpenning eller sjukersättning längsta
möjliga tid.
• Ersättning utbetalas för högst fem
dagar per vecka.
• Antalet ersättningsdagar per period
är 300 dagar. Har du den sista
ersättningsdagen egna barn under
18 år är perioden 450 dagar.
Arbetar du deltid kan kortare tid gälla.
• De första sju dagarna i en period är
karens och för dem får du inga pengar.

A-kassans
inträdesvillkor
• För att bli medlem i a-kassan ska
du nu arbeta inom Kommunals
verksamhetsområde eller arbetade
där när du senast var anställd. Detta
styrks med intyg/bevis från nuvarande eller före detta arbetsgivare.

Anmäl dig till arbetsförmedlingen
redan första dagen, om du blir arbetslös!
Sedan skickar du in följande till
a-kassan:

Om du blir arbetslös

Kassakortet

• Anmälan om arbetslöshet, som du
får på arbetsförmedlingen.

Rätt pengar i rätt tid!

...............................................

Telefon till min sektion:

A-kassans Talsvar: 020-29 24 10
På Talsvar kan du få uppgifter om
ersättning vid arbetslöshet. Samma
tjänst ﬁnns på a-kassans webbplats,
där du även hittar blanketter och
mycket information.

Telefon till a-kassan: 0771-25 80 00

A-kassans webbplats:
www.kommunal.se/akassa

Kommunals webbplats:
www.kommunal.se

Här ﬁnns vi.

Om du har anmält dig som arbetslös
på arbetsförmedlingen får du
kassakort hemskickade. Där fyller du
i hur och när du är arbetslös och
skickar in uppgifterna var 14:e dag.
Om du blir arbetslös är det enklare,
snabbare och billigare att använda
a-kassan på nätet. Där kan du redovisa
dina kassakort.
Gå in på www.kommunal.se/akassa
• Arbetsgivarintyg från det eller de
jobb du haft under de senaste
12 arbetade månaderna.

Arbetsvillkoret

• Intyg från FK på utbetald ersättning
(fp, sjukpenning, havandeskapspenning, ersättning för vård av
närstående, smittbärarpenning och
rehabiliteringsersättning) under de
tolv arbetade månaderna.

Du måste ha arbetat tillräckligt
mycket för att få ersättning:
• Under det senaste året ska du ha
förvärvsarbetat minst 80 timmar
per månad under minst 6 månader,
alternativt ska du ha arbetat
minst 50 timmar per månad under
6 månader i följd och tillsammans
minst 480 timmar.

Ersättningen från a-kassan utbetalas
en gång per månad.
Kommunals a-kassa vill ge bra och
snabb service. För att lyckas med det
använder vi den modernaste tekniken
– men vi vill även ge personlig service.
Målet är att ersättning vid arbetslöshet ska kunna handläggas inom en
14-dagarsperiod.
Den vanligaste orsaken till att
pengar kommer sent är ofullständigt
ifyllda blanketter eller att intyg
saknas.
• Om inte arbetet räcker till, kan
du få räkna med värnplikt och
föräldrapenning enligt vissa regler
(högst 2 månader). Om du varit
sjuk eller om du avslutat heltidsutbildning kan andra regler gälla.

www.kommunal.se

