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UMOWA O POBIERANIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

KASA DLA BEZROBOTNYCH
BRANŻY BUDOWLANEJ

Organizacja
regionalna

002
Oddział

Wymienieni poniżej pracodawca i pracownik zawarli dzisiaj następującą umowę o pobieraniu składek członkowskich na podstawie umowy zawartej
13.01.1969 r., pomiędzy Suomen Työnantajain Keskusliitto i Suomen Ammattiyhdistysliittojen Keskusliitto oraz na podstawie umów zbiorowych o pobieraniu
składek członkowskich związków zawodowych. Pracodawca pobiera opłatę członkowską Rakennusliitto, ammattiosasto i Rakennusalan työttömyyskassa
(Związek budowlańców, Oddział zawodowy i Kasa dla bezrobotnych branży budowlanej) zgodnie z ustaloną w tej umowie wielkością w procentach od
dochodu do opodatkowania. Pracodawca nie odpowiada za błędy w zgłoszeniu pracownika, Oddziału lub Związku zawodowego. Umowa ta jest ważna od
początku okresu, za który są pobierane składki aż do zakończenia stosunku pracy lub tak długo, aż organizacje nie uzgodnią pomiędzy sobą zakończenia
pobierania składek. Pracownik może wypowiedzieć umowę po zakończeniu kolejnego okresu, za który są pobierane składki po wypowiedzeniu.

Nazwa firmy

Znak firmy

Adres firmy

Opiekun (dokonujący rozliczeń i pobrania składki)

Numer telefonu

Kod pocztowy

Thk

Środki zostaną przekazane na
konto pocztowe IBAN FI61 1555 3000 1209 81
BIC NDEAFIHH

Numer TA

PRACODAWCA

Nazwisko

Miejscowość

Nr ewidencyjny

Jeden egzemplarz dla pracodawcy
Jeden egzemplarz dla Członka
Jeden egzemplarz dla Związku
Jeden egzemplarz dla Oddziału

PRACOWNIK
Imiona
Czy Ty lub
członek Twojej
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
rodziny
(rodzice, dzieci,
małżonek lub
partner) posiada Adres e-mail
Numer telefonu
całość lub część
firmy, w której
pracujesz?
UPOWAŻNIENIE
Upoważniam kasę dla bezrobotnych Związku budowlańców (Rakennusalan työttömyyskassa)
Tak
do pobierania składki członkowskiej Rakennusliitto (Związku budowlańców) i Rakennusalan
Nie
työttömyyskassa (kasa dla bezrobotnych branży budowlanej) ze świadczeń wypłacanych mi
%
zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu w przypadku bezrobocia i edukacji dla dorosłych.
Upoważnienie zostaje unieważnione z dniem zakończenia członkostwa.
Nowy członek
Poprzedni związek/kasa dla bezrobotnych i data
Przechodzący
odejścia
Starszy członek
Upoważniam Związek budowlańców (Rakennusliitto) lub kasę dla bezrobotnych
(työttömyyskassa) do poinformowania o moim odejściu poprzedni związek/kasę i do
wystąpienia o dokumenty dotyczące mojego przejścia.
Podpis pracownika
Pobieranie składek rozpocznie się i data podpisania

_________________________________________
Pełnomocnik przyjął data

Branża umowy zbiorowej

Język ojczysty

Zawód

Fiński

Szwedzki

Rosyjski

Inny

Data ukończenia nauki

Estoński

Grupa opłat członkowskich
A

TA

OA

A = członek pracujący
TA = wolny członek
OA = członek-student pracujący
(przyłączenie podczas studiów)
TA i OA opłacają tylko
składkę członkowską TK
Pobiera się-%
Podpis pracodawcy/przedstawiciela

Podpis pełnomocnika

__________________________________
Wyzeruj

