MEDLEMSAVGIFT 2018

Medlemsavgiften

eller till förbundskansliet.

Medlemsavgiften är anpassad till ditt löneläge och
betalas månadsvis. Förutom Förbundsavgiften tar
din avdelning ut en lokal avgift. Storleken på den
lokala avgiften bestämmer avdelningen.

Om du haft nedsättning av avgiften och förutsättningarna ändrats är det viktigt att du
anmäler detta till förbundet.

Betalningssätt
Du kan få nedsättning av avgiften
I vissa fall kan du få nedsättning av din förbundsavgift. Vilka villkor som gäller för nedsättning
redovisas nedan. Uppfyller du villkor för nedsättning är det viktigt att du anmäler detta skriftligen
till den som är medlemsansvarig i din avdelning

AVGIFTSKLASS

Medlemsavgiften kan du betala genom
autogiro eller via Plusgirot. Blankett för
autogiro hittar du på förbundets hemsida
www.tullkust.se.

INKOMST

AVGIFT

Klass 0

Arbetslösa
Studerande

100:-

Klass 1

- 26.999

194:-

Klass 2

27.000 -

284:-

Nya medlemmar som aldrig tidigare varit medlemmar i TULL-KUST betalar halv
avgift under första medlemsåret. Därefter gäller ordinarie avgift.
NEDSÄTTNING AV MEDLEMSAVGIFTEN
Nedsättning av medlemavgift ges endast enligt punkt nedan. Alla övriga betalar full avgift. Nedsättning av avgift sker
tidigast från månadsskiftet efter det att skriftlig begäran inkommit. Medlemmen är skyldig att anmäla om han/hon inte
längre uppfyller villkoren för nedsättning av medlemsavgift.
• Vid deltidstjänstgöring som omfattar minst 180 dagar och då lönen (inklusive eventuell ersättning för delpension eller från Försäkringskassan) understiger angivet belopp i AK 2 betalas avgift enligt AK 1.
• Vid sjukfrånvaro om minst 50 % och om sjukfrånvaron varar mer än 180 dagar betalas avgift enligt AK 1.
• Vid tjänstledighet som omfattar en period om minst 90 dagar då ingen inkomst erhålls betalas avgift som anges i AK
0.
Beträffande återinträde ska den som uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning betala resterande avgifter
om inte Förbundsstyrelsen annat beslutar.
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