Anmälan om utträde ur SRAT/förening inom SRAT
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Uppsägning av medlemskap i SRAT/förening inom SRAT

För att förvissa oss och dig om att du har kännedom om de praktiska konsekvenserna av ditt utträde, ber vi dig fylla i
denna blankett och returnera till oss.

Förmåner som du mister vid utträde

Undertecknad har tagit del
av informationen

1. SRAT Inkomstförsäkring kommer att upphöra
SRATs inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften för dig som är yrkesverksam medlem. Försäkringen kompletterar den ersättning som du som är medlem får från arbetslöshetskassan, och i förekommande fall kollektivavtalsreglerna, vid eventuell arbetslöshet. Med förbundets inkomstförsäkring får du då sammanlagt 80 procent av din lön upp till 80.000 kronor i maximalt
120 dagar (motsvarar cirka sex månader). Ex: Du tjänar 35.000 kr/mån. Ersättningen från a-kassan är14.960 kr. Inkomstförsäkringen ger dig i detta exempel ytterligare 13.040 kr, du får alltså ut totalt 28.000 kr (80 procent av din lön).
2. SRAT HälsoSkydd kommer att upphöra
SRAT HälsoSkydd ingår i medlemsavgiften för dig som är yrkesverksam medlem. Försäkringen innehåller ett Hälsoombud
som företräder den sjuke i kontakter med myndigheter och arbetsgivare, ger hälsorådgivning, rehabiliteringsrådgivning samt
vid behov hjälper till vid rehabiliteringsutredning. En sjukinkomstförsäkring ersätter den förlorade inkomsten med skillnaden
mellan vad försäkringskassan betalar och vad avtalen ger, upp till 90 procent av lönen i max nio månader.
3. Eventuella övriga försäkringsförmåner upphör
Om du har tecknat någon rabatterad försäkring genom oss (Folksam) kommer denna att tas bort vid nästa förfallodatum.
Kontrollera att du inte blir oförsäkrad.
4. Ingen förhandlingshjälp
I och med utträdet kommer du inte längre ha tillgång till vår individuella förhandlingshjälp som bland annat omfattar personlig lönerådgivning, hjälp och råd vid anställning, förhandlingshjälp vid uppsägning eller omplacering m.m. Om du efter utträdet behöver förhandlingshjälp och vill återinträda som medlem har du ingen rätt att erhålla förhandlingshjälp för problem
som inträffat innan tidpunkten för inträdet. En jurist på stan kostar ungefär lika mycket i timmen som en årsavgift till SRAT.

Jag säger härmed upp mitt medlemskap i SRAT för byte till
annat fackförbund. Vilket
Jag säger härmed upp mitt medlemskap i SRAT.
Utträde beviljas en månad efter utgången av den kalendermånad under
vilken den skriftliga utträdesanmälan skett.

Om du blir pensionär...

Tänk på att du som blir pensionär kan bli pensionärsmedlem till kraftigt
reducerad medlemsavgift i stället för att utträda ur förbundet. Du får
tillgång till förmåner som bland annat seniorförsäkring via Folksam,
medlemstidning m.m. Läs mer på www.srat.se. Kryssa här om du vill bli
pensionärsmedlem

Utträdesorsak

Det betyder mycket för vårt arbete med att förbättra service
m.m om du fyller i detta!

Ort och datum

Namnteckning

SRATs noteringar
Utträde ur SRAT år mån
Medlemsnummer

Signatur handläggare

Utträde ur AEA
Kontakta AEA direkt: Telefon 08-4123300
E-post medlem@aea.se
SRAT, Box 1419, 111 84 Stockholm Telefon 08-442 44 60 E-post kansli@srat.se Webbplats www.srat.se
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