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DET HANDLER OM DIG OG DIT FAG
TEKNIK

DESIGN

BYGGERI

– din fagfor
ening
og A-kasse

GRATIS MEDLEM
SOM STUDERENDE
DIT MEDLEMSKAB AF
TEKNISK LANDSFORBUND
GIVER DIG:
• Gratis ulykkesforsikring.
• Støtte til studieture.
• Hjælp til praktikpladssøgning.
• Kurser målrettet dig og din
uddannelse.

• Et netværk for din branche.
• Specifikke kurser omhandlende hele
jobsøgningsprocessen.

•G
 ennemgang af kontrakt og
vejledning om løn.

•R
 abatter + bonus på forsikringer
og indkøb. Se tl.dk/medlemstilbud

VI KENDER
DIT FAG OG
DIN BRANCHE
Teknisk Landsforbund er en fagforening for kreative specialister, der
arbejder eller uddanner sig inden for
teknik, design eller byggeri.
Som medlem af TL bliver du en del af et
fagligt netværk. Vi kender dit fag og din
uddannelse og de udfordringer du kan
møde.
TL har indflydelse på, hvad der sker på
din uddannelse. Det har vi i form af
repræsentanter på alle uddannelsessteder, hvor det er muligt.
Vi er eksperter på løn- og ansættelsesvilkår, og vi forhandler overenskomster
for dit område. Vi kan hjælpe dig, hvis
der opstår problemer på din kommende
arbejdsplads.

SOM STUDERENDE
KAN DU BLIVE GRATIS
STUDIEMEDLEM AF
TEKNIKERNES A-KASSE
Det betyder, at du har mulighed for at
få dagpenge straks du afslutter din
uddannelse, såfremt du har været gratis
medlem af a-kassen i mindst 1 år.
Teknikernes A-kasse kender dit fag
og din branche. Det er en stor fordel,
hvis du er uden job, som nyuddannet.
Du skal opfylde forskellige kriterier,
som du finder på bagsiden af
indmeldelsesblanketten, se side 5.
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INDMELDELSESBLANKET. DU KAN OGSÅ MELDE DIG IND PÅ TL.DK

Jeg ønsker at blive medlem af Teknisk Landsforbund

JA

NEJ

JA
JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

Jeg ønsker at blive medlem af Teknikernes A-kasse
Jeg er medlem af en anden A-kasse				
Hvis ja, hvilken
Jeg har tidligere været medlem af en anden A-kasse		
Hvis ja, hvilken
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark lige før uddannelsens start

JA

NEJ

JA

Jeg forventer at tjene mindre end 231.864 (2021) kr. inden for de næste
12 måneder (incl. SU og lignende ydelser, arbejde eller legater)
JA

Ansøgning om gratis A-kasse

Jeg får offentlig forsørgelse (revalidering, kontanthjælp mv.)
Navn
CPR-nummer
Adresse
Postnr. & by
Mail				Telefon
Uddannelsens navn
Uddannelsessted/skole
Uddannelsesstedets adresse

Uddannelsens start Dag

Måned

Måned

År

År

Postnr. & by

Dag

Uddannelsens slut

Underskrift og dato

Scan indmeldelsen og send den til medlem@tl.dk eller meld dig ind på www.tl.dk
Ring 8675 4650, hvis du har spørgsmål.
Som TL medlem er du samtidig med i Fagbevægelsens Fordelsprogram, PlusKort, der bl.a. udsteder
dit medlemskort/medlemsapp. Læs mere om Pluskort og behandlingen af dine personoplysninger
på pluskort.dk og tl.dk

TJEK REGLER FOR GRATIS A-KASSE
UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

REGLER FOR GRATIS
A-KASSE FOR STUDERENDE

ØKONOMISK FORDEL VED
TIDLIG INDMELDELSE

•D
 u skal være fyldt 18 år. Der er særlige

Hvis du melder dig ind i a-kassen mindst
ét år før uddannelsens afslutning, kan
du få dagpenge med det samme, du har
afsluttet din uddannelse. Ellers
kan du først få dagpenge 1 måned efter
uddannelsens afslutning.
Som dimittend får du 13.815 kr. (2021) i
dagpenge og 15.844 kr. (2021), hvis du er
forsørger.

regler om gratis a-kasse, hvis du er fyldt
30 år. Kontakt a-kassen for nærmere
information.
•D
 u må ikke modtage offentlig forsørgelse (revalidering, kontanthjælp el. lign.).
•D
 in uddannelse skal give ret til
dimittendoptagelse i en a-kasse.
•D
 u må max have en samlet indtægt
på 231.864 kr. årligt (2021).
Du kan få dagpenge som nyuddannet,
hvis du:
•E
 r meldt ind i a-kassen.
•H
 ar afsluttet din uddannelse.
•H
 ar haft bopæl og ophold i Danmark
umiddelbart før uddannelsens start.
•H
 ar bopæl og ophold i Danmark senest
14 dage efter uddannelsens afslutning.
•S
 enest 14 dage efter uddannelsens
afslutning ændrer din status til
nyuddannet eller på anden måde gør os
opmærksom på, at du har afsluttet din
uddannelse.
•O
 pfylder de almindelige betingelser for
dagpenge, herunder står til rådighed
for arbejdsmarkedet.

– din fagfor
ening
og A-kasse

KONTAKT TEKNISK
LANDSFORBUND
Du kan få hjælp og rådgivning i TL’s
medlemscenter.
Dit medlemscenter træffes på telefon
3343 6450 (mandag-torsdag, kl. 10-15,
fredag kl. 10-13).
Har du akut behov for hjælp fra din
fagforening, uden for åbningstiden, så
kan du kontakte os på faglig hotline, tlf.
7011 1315, mandag-torsdag, kl. 8-10 og
15-17, fredag kl. 8-10 og 13-15.
Du kan også kontakte os på tl.dk via ’Mit
TL’, hvis du er medlem.
I løbet af 2021 vil medlemscenteret
have lokationer i Fredericia, Viborg og
Hovedstadsområdet.

KONTAKT TEKNIKERNES
A-KASSE
Du kan få hjælp fra a-kassen i TL’s
medlemscenter.
A-kassen træffes på telefon 8675 4650
(mandag-tirsdag, kl. 10-14, onsdag
lukket, torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12).
Tjek også www.tl.dk
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KONTAKT TEKNISK
LANDSFORBUND OG
TEKNIKERNES A-KASSE
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