Ilmailualan Unioni IAU ry:n, ammattiosaston ja Työttömyyskassa Aarian
jäsenhakulomake / jäsenmaksun perintävaltakirja

1
Jäsenyys

2
Henkilötiedot
Työntekijä

Ammattiosasto

Työttömyyskassa Aaria*

002 Avoin tekniikan ammattiosasto ATA ry
003 Insta RepAir ry
005 Ilmailutietotekniset ILTT ry
010 Suomen Siviililentovirkailijoiden Liitto ry
012 Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry

* Voit myös hakea pelkästään
Työttömyyskassa Aarian jäsenyyttä.

Nimi

Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Postinumero

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

☐ Suomi

☐ Ruotsi

Postitoimipaikka

Annan suostumukseni siihen, että yhteystietojani voi luovuttaa IAU:n yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamista varten.

☐ Muu

Työnantaja

Tehtävänimike

Työsuhde alkoi

☐ Haen vain opiskelijajäsenyyttä (ei työsuhdetta)

4
Jäsenmaksu

Olen palkansaaja, mutta minulla on myös
yritystoimintaa.

Lähiosoite

Äidinkieli

3
Työsuhdetiedot

☐
☐
☐
☐
☐

Ilmailualan Unioni IAU ry

☐ Valtuutan työnantajan
perimään ja tilittämään
jäsenmaksun
ansioistani*

Sopimusala

☐ Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
☐ Ilmailutietoteknisiä koskeva työehtosopimus
☐ Ei IAU:n sopimusala

Oppilaitoksen nimi

☐ Maksan itse
jäsenmaksun
ansioistani

☐ Valtuutan Työttömyyskassa
Aarian perimään ja tilittämään
jäsenmaksun maksamistaan
etuuksista**

☐ Maksan itse jäsenmaksun
Työttömyyskassa Aarian
maksamista etuuksista

* Työnantaja perii jäsenmaksun ennakkopidätyksen alaisista kokonaisansiosta. Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan
työnantajalle vuosittain. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Valtuutuksen voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa
työsuhteen päättyessä perintävaltakirjassa mainittuun työnantajaan. Tällä valtuutuksella kumotaan mahdollisesti aiemmin
antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan ammattiliittoa, ammattiliitto yhdistyy/purkautuu tai sopimusalani
siirtyy toiseen ammattiliittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle ammattiliitolle.
** Työttömyyskassa Aaria perii jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista liiton/
työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Valtuutuksen voi peruuttaa
kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä perintävaltakirjassa mainittuun työnantajaan, jos työsuhdetta ei
jatketa enintään kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Tällä valtuutuksella kumotaan mahdollisesti aiemmin
antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan työttömyyskassaa tai työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu,
jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle ja työttömyyskassalle.

5
Edellinen
ammattiliitto
/ työttömyyskassa

6
Lomakkeen
lähettäminen

☐ Valtuutan IAU:n ilmoittamaan erostani edelliseen
ammattiliittoon

☐ Valtuutan Työttömyyskassa Aarian ilmoittamaan
erostani edelliseen työttömyyskassaan

Edellinen ammattiliitto

Edellinen työttömyyskassa

☐ Ilmoitan itse erostani edelliseen ammattiliittoon

☐ Ilmoitan itse erostani edelliseen työttömyyskassaan

☐ Olen lukenut ja hyväksyn voimassaolevan rekisteriselosteen (https://www.iau.fi/iau/tietosuoja/).
Päivämäärä

Allekirjoitus

IAU / jäsenhakulomake 3B-2021
Päiväys

