Jäsenmaksualennushakemus 2020

Tarkemmat alennusohjeet www.ilry.fi/alennusohjeet
Jäsenmaksualennusta on haettava viimeistään 31.12.2020
Asiakaspalvelu puh. 0201 801 801 (8,4snt/min) tai asiakaspalvelu@ilry.fi

Jäsenmaksualennus on kalenterikuukausikohtainen. Alennus voidaan myöntää vuonna 2020 niille täysille
kalenterikuukausille, joina sinulla ei ole palkka-, yrittäjä- tai niihin verrattavaa tuloa, sinulla on erityisen
alhaiset tulot, oleskelet ulkomailla tai opiskelet päätoimisesti. Mahdollisen eropaketin jaksotusajalta ei ole oikeutta
alennukseen.
Voit toimittaa hakemuksen heti, kun voit todistaa alennusperusteen alkamisen/voimassaolon.
Alennus myönnetään alennusperusteen ajalle täysille kalenterikuukausille tai mikäli päättymisaika ei ole tiedossa, oletuksena
kuudelle kalenterikuukaudelle, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. Käsittelyn jälkeen toimitamme alennuspäätöksen
sekä mahdollisen korjatun jäsenmaksulaskun. Käsittely edellyttää, että jäsenmaksusi on maksettuna 31.12.2019 saakka.
Täytä tietosi alle
Nimi

Jäsennumero tai henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Valitse alennusperusteesi ja tarkista liitekohdasta tarvittava liite. Voit täyttää useampia perusteita tai jaksoja.
Alennusperuste
Työttömyys

Aikaväli

___.___.20___-___.___.20___

□

Työttömyys jatkuu edelleen

Lomautus

___.___.20___-___.___.20___

Varusmies- / siviilipalvelus

___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___-___.___.20___

□

Pitkäaikainen sairaus

Lomautus jatkuu edelleen

___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___-___.___.20___

Vuorotteluvapaa
Oleskelu ulkomailla
Päätoiminen opiskelu
Erityisen alhaiset tulot
Muu vastaava syy
Palkaton perhevapaa (ei koske
osittaista hoitovapaata)
Eläkkeelle siirtyminen (ei koske
osa-aikaeläkettä)

___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___-___.___.20___
___.___.20___alkaen

Tarvittava liite
Te-toimiston todistus / Kopio tai
kuvakaappaus työttömyyskassan tai
Kelan maksuilmoituksesta
Te-toimiston todistus / Kopio tai
kuvakaappaus työttömyyskassan tai
Kelan maksuilmoituksesta
Todistus palveluksen kestoajasta
Kopio tai kuvakaappaus Kelan
maksuilmoituksesta / Lääkärintodistus
Kopio vuorottelusopimuksesta
Todistus ulkomailla olosta (esim.
muuttoilmoitus, komennussopimus)
Opiskelu-/läsnäolotodistus
Todistus tuloista (esim. palkkatodistus)
Todiste perusteesta
Kopio tai kuvakaappaus Kelan
päivärahapäätöksestä
Kopio eläkepäätöksestä / eläkkeen
indeksikorotuksesta

Eläkeläisjäsenyys edellyttää työttömyyskassan jäsenyyden päättämistä tai siirtämistä suorajäsenyydeksi.
Kassan jäsenyydestä ei yleensä ole pysyvällä eläkkeellä olijalle hyötyä, sillä oikeutta etuuksiin ei pääsääntöisesti ole.

□
□

Eroan KOKO-kassan / JATTK-työttömyyskassan jäsenyydestä
Siirryn KOKO-kassan / JATTK-työttömyyskassan suorajäseneksi ja ilmoitan suoraan kassalle jäsenyyden jatkamisesta

Alennettu jäsenmaksu maksetaan aina itse. Jos jäsenmaksusi ovat alennusta hakiessa työnantajaperinnässä, se pitää
katkaista ilmoittamalla keskeytyksestä palkkakonttoriin. Viimeisen perintäpäivän voit tarkistaa palkkakuiteista.

□

Jäsenmaksuni on ollut työnantajaperinnässä, jäsenmaksu on peritty palkasta viimeksi ____.____.20____.

Alennuspäätös ja alennettu jäsenmaksulasku lähetetään yllä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, paitsi jos
nimenomaisesti ilmaiset haluavasi nämä tavallisena postina.

□

Haluan alennuspäätöksen ja alennetun jäsenmaksulaskun postitse, ei sähköpostitse.

Alennuksen myötä syntyvä liikasuoritus hyvitetään aina loppuvuoden jäsenmaksuista. Mahdollinen jäljelle
jäävä liikasuoritus hyvitetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan muutoksista välittömästi IL:n asiakaspalveluun.
Päiväys ja allekirjoitus

____.____.20_____

Pvm

_______________________________________________________________
Allekirjoitus (myös sähköinen allekirjoitus riittävä)

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi tai postitse
Insinööriliitto IL ry/Alennus, Tunnus 5005120, 00003 VASTAUSLÄHETYS (ei tarvitse postimerkkiä).

