GÅ MED
I FACKET!
EN BRA INVESTERING

GRATIS
MEDLEMSKAP
DE TRE FÖRSTA
MÅNADERNA
om du tecknar autogiro
(du sparar upp till 780 kr
– läs mer om avgifter
på ftf.se/avgift)

FTF är facket för dig som jobbar med försäkringar, oavsett
vad du jobbar med eller vilken utbildning du har. Vi är det
enda fack som är specialiserat på försäkringsbranschen.
Våra avtal tillhör marknadens allra starkaste och som
medlem i FTF får du bland annat:
Råd, coachning och juridisk hjälp av FTFs experter
Tillgång till lönestatistik
En mycket förmånlig inkomstförsäkring
Branschtidningen Finansliv
En unik möjlighet till medbestämmande och inflytande
över din arbetsplats och din arbetsmiljö.

GRATIS
MEDLEMSKAP
DE TRE FÖRSTA
MÅNADERNA
om du tecknar autogiro
(du sparar upp till 780 kr
– läs mer om avgifter
på ftf.se/avgift)

Fyll i din medlemsansökan på www.ftf.se/medlemskap
eller på talongen bredvid.

Jag vill bli medlem i FTF!
Namn

Personnummer ÅÅMMDDXXXX

E-post

Arbetsgivare

Månadsinkomst:
Medlemsavgiften är baserad på din inkomst och den högsta förbundsavgiften är 260 kr.

Jag är chef

Jag har högskoleexamen

Medlemskap önskas från (ÅÅMM)

Medlemskapet räknas alltid från den första i den månad då din anmälan kommer in.
Exempel: för en ansökan som kommer in under oktober räknas medlemskapet från
den 1 oktober. Vill du att medlemskapet ska börja gälla från ett annat månadsskifte
ange det (retroaktivt medlemskap beviljas inte).

Går du med i FTF och samtidigt tecknar autogiro (ftf.se/autogiro) får
du gratis medlemskap de tre första månaderna. I medlemskapet ingår
FTFs inkomstförsäkring. Läs om villkoren för inkomstförsäkringen på
bliwa.se/ftf
När du skickar in den här ansökan godkänner du samtidigt FTFs
villkor för medlemskap. De fullständiga villkoren finns på ftf.se/villkor
OBSERVERA att inträdesanmälan enbart gäller medlemskap i FTF,
inte a-kassan.Vill du även gå med i a-kassa, besök ffakassan.se

Datum och underskrift

Du som jobbar med försäkringar
är en del av en bransch med
stora karriärmöjligheter.
FTF kan branschen.
När du vill utvecklas och ta
nästa steg i arbetslivet har vi
rätt råd för dig och din karriär.

Frankeras ej!
FTF bjuder
på portot

FTF
SVARSPOST
Kundnummer 110 023 700
110 03 Stockholm
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Välkommen till FTF!

