
Tilmelding til betalingsservice

Reg. nr.: Kontonummer:

Oplysninger om din arbejdsplads

Arbejdsgivers navn:

Arbejdsgivers adresse:

Arbejdets art (fagligt område, branche):

Dato for arbejdets påbegyndelse:

Antal timer pr. uge:

A-kasse

Vil du være medlem af A-kassen i 3F?           Ja           Nej

Er du medlem af anden A-kasse?          Nej           Ja      Hvilken?

Vi anbefaler dig at bruge den elektroniske blanket på www.3f.dk/blivmedlem, hvis du vil meldes ind 
i A-kassen.

Oplysninger om den uddannelse, du eventuelt er i gang med

Uddannelsens navn: Skolens navn: 

Lærepladsens navn:

Lærepladsens adresse:

Uddannelsesaftale påbegyndt den: Uddannelsen afsluttes den:

Dato:

Underskrift

Fagligt Fælles Forbund · Kampmannsgade 4 · 1790 København V · Telefon 70 300 300 · www.3f.dk
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Optagelse  i Fagligt Fælles Forbund

    Nej tak, jeg ønsker ikke en fritidsulykkesforsikring.

Cpr.: E-mail:

Navn: Adresse:

Postnummer: By:

Telefon: Mobiltelefon:

Stilling: 

Ja tak, 3F må gerne sende mig informationer og nyheder, hvori der indgår medlemstilbud og rabatter 
fra 3F’s samarbejdspartere        E-mail            SMS

Fritidsulykkesforsikring
Som medlem af 3F er du automatisk dækket af en fritidsulykkesforsikring, hvis du kommer til skade i 
din fritid. Fritidsulykkesforsikringen koster kr. 38,00 om måneden, som bliver opkrævet sammen med 
dit kontingent.



 

Tæt på dig

| Personlig betjening i 74 afdelinger 

| 24-timers-telefonservice på 70 300 300

| Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på de fleste arbejdspladser

Faglig hjælp og rådgivning

| Hjælp til at få gode løn og arbejdsforhold 

| Hjælp, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads 

| Hjælp ved betalingsstandsning og konkurs

| Hjælp, hvis du får en arbejdsskade, så du kan få en erstatning 

| Hjælp til efteruddannelse med tilbud om personlig uddannelsesplan

| Hjælp til at få et godt arbejdsmiljø

| Konfliktunderstøttelse, hvis der er en overenskomstmæssig 

konflikt på din arbejdsplads

Medlemsservice og rabatter

| Gratis gruppelivsforsikring

| Tilbud om billig ulykkesforsikring

| Medlemskortet, LO Plus, med rabat i en lang række butikker

| Tilbud om billige ferierejser og sommerhuse

| Adgang til elektronisk selvbetjening og e-learning

| Fagbladet 3F, Danmarks bedste fagblad

A-kasse

| Dagpenge til tiden i op til to år 

| Mulighed for efterløn 

| Hjælp til at finde et nyt job eller uddannelse

| Tolkehjælp og særlige tilbud til indvandrere 

| Tilbud om gratis a-kasse til elever

* SMS-SERVICEN KOSTER 0,- KR. + TRAFIKTAKST. TJENESTEN 
UDBYDES AF 3F. KAMPMANNSGADE 4. 1790 KØBENHAVN V. TLF.: 70 300 300.

Vil du vide mere om 3F? 

SMS 3F jatak til 1919* 
så ringer vi dig op

DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING OG A-KASSE




