JÄSENHAKEMUS
HENKILÖTIEDOT

Sukunimi 					

Henkilötunnus

-

Etunimet
Äidinkieli

suomi

ruotsi		

muu, mikä?

Lähiosoite
Postinumero 				Postitoimipaikka
Puh. koti 				Matkapuhelin
Sähköpostiosoite
Rastita, mikäli et halua sähköpostiosoitetta käytettävän markkinoinnissa

TYÖTTÖMYYSKASSAAN
LIITTYMINEN

Ammatti ja/tai tehtävä yrityksessä
1. Työnantajayrityksen/palkanmaksajan rekisteröity nimi
2. Työaika (h/vko):

3. Palkka (eur/kk):

4. Työskentelyni ei tapahdu Suomessa
5. Työskentelen työ- /virkasuhteessa ja palkastani suoritetaan Sotu - ja TyEl-maksut Suomeen
Kyllä

Ei

6. Olen päätoimeni vuoksi YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen

Kyllä

Ei

7. Työttömyyskassasiirto. Siirryn ns. vanhana jäsenenä
jonka jäsenenä olen ollut

/

kassasta
-

/

välisenä aikana.

Mahdolliset aikaisemmat kassajäsenyydet:
Valtuutan YTK:n irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä työttömyyskassasta sekä työttömyyskassan
vaihdon yhteydessä luovuttamaan jäsenyyttä koskevat tietoni työttömyyskassaan.
8. Itselläni tai samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenillä on osakkuuksia työnantajayritykseen
Ei

Kyllä (täytä alla olevat omistusta koskevat kohdat)

Omistan itse työnantajayrityksestä		
%
Samassa taloudessa
asuva omistaa työnantajayrityksestä
%

Yritysmuoto

Asema

Osakeyhtiö 		

Olen toimitusjohtaja/hallituksen jäsen

Kommandiittiyhtiö

Olen vastuunalainen yhtiömies

Avoin yhtiö

Olen äänetön yhtiömies

Osuuskunta
Tarvittaessa selvitys omistuksesta ja yrityksestä:

LIITTYMINEN
TÄYSJÄSENEKSI

Täysjäsenenä liityt sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:n että YTK-Yhdistys ry:n jäseneksi. Täysjäsenyyden hinta koostuu Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksusta (92 €/vuosi) sekä YTKYhdistyksen jäsenmaksusta (18 €/vuosi). Täysjäsenyyteen sisältyy ansioturvan lisäksi mm.
oikeusturvavakuutus laittoman irtisanomisen varalle, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä oikeudellista työsuhdeneuvontaa puhelimitse. Lisäksi saat YTK-Yhdistyksen työllistymistä edistävät palvelut
ja muut edut jäsenhintaan.
Haluan liittyä YTK:n täysjäseneksi. Jotta jäsenasioitani voidaan hoitaa mahdollisimman sujuvasti, annan Yleinen työttömyyskassa YTK:lle ja YTK-Yhdistys ry:lle luvan käyttää jäsenyyteeni
liittyviä tietoja yhteisesti. Lisäksi suostun siihen, että YTK-Yhdistys ry voi luovuttaa jäsenyystietojani
vakuutuksien tarjoajille.

ALLEKIRJOITUS

6. Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja olen liittymishetkellä palkansaajana (en esim. päätoiminen
yrittäjä, kokonaan työtön, kokoaikaisesti lomautettu, äitiys- tai vanhempainvapaalla taikka hoitovapaalla)
ja vakuutan olevani jäsenkelpoinen. Jäsenyyden ehdot voit tarkistaa osoitteesta www.ytk.fi.
Päiväys

/			

Allekirjoitus:

TÄYTTÖOHJEET
TÄYTTÖOHJEET

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenyyttä haetaan liittymislomakkeella.
Tekstaa selvästi ja vastaa jokaiseen kohtaan. Muista allekirjoittaa hakemuksesi.
1. Työttömyyskassaan voivat liittyä kaikki alle 68-vuotiaat Suomessa asuvat palkansaajat.
2. Työttömyysturvan yhtenä edellytyksenä on, että pääsääntöisesti työtä tehdään viikottain
vähintään 18 tuntia.
3. Ilmoita tässä keskimääräinen bruttopalkka kaikkine verollisine etuineen.
4. Merkitse tähän aina, mikäli olet aiemmin ollut jonkin toisen työttömyyskassan jäsen. Jos
viimeisimmän jäsenyyden päättymisestä on kulunut enintään kuukausi, kyseessä on kassa		

siirto. Tällöin työssäoloaika ja vakuutettuna oloaika edellisessä kassassa voidaan lukea
hyväksesi jäsenyys- ja työssäoloehdossa. Mikäli olet liittymishetkellä vielä edellisen kassan

		
		

jäsen, irtisano itsesi kirjallisesti, kun olet saanut vahvistuksen jäsenyytesi alkamisesta Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa. Päättymisajankohdaksi merkitset silloin liittymispäivän.
Muussa tapauksessa merkitse aikaisempi päättymispäivä.

5. Täytä nämä tiedot täsmällisesti. Ratkaisevaa on hakijan samassa taloudessa asuvan perheen
yhteinen omistus.
6. Muista allekirjoittaa liittymislomake.
Mikäli hakemuksesi on jäsenehtojen mukainen, jäsenyytesi alkaa aikaisintaan liittymislomakkeen
saapumispäivästä.
Liittymislomakkeen voi täyttää myös osoitteessa www.ytk.fi

YHTEYSTIEDOT

Yleinen työttömyyskassa YTK

Internet:

www.ytk.fi

Teollisuuskatu 4 / PL 100

Sähköposti:

asiakaspalvelu@ytk.fi

32201 LOIMAA 		
Asiakaspalvelu 02 760 7620
Fax 		
02 762 4917

