
Din integritet är en central förtroendefråga för Unionen. Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, 
att du som registrerad har ett antal rättigheter samt att Unionen säkerställer skydd för dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Personnummer Datum och namnteckning

Arbetsgivare Anställningen har upphört (ÅÅMM) E-postadress

Hemtelefon

Jag är sjukskriven
 Till och med (ÅÅMM)Från och med (ÅÅMM)

Ersättning från försäkringskassan (belopp per månad före skatt) Ersättning från arbetsgivaren (belopp per månad före skatt)

Omfattning

Jag är föräldraledig
 Till och med (ÅÅMM)Från och med (ÅÅMM)

Ersättning från försäkringskassan (belopp per månad före skatt) Ersättning från arbetsgivaren (belopp per månad före skatt)

Omfattning

Jag är arbetssökande

.......................................%
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Ersättning från a-kassan (belopp per månad före skatt) Ersättning från arbetsgivaren (belopp per månad före skatt)

Omfattning

 Till och med (ÅÅMM)Från och med (ÅÅMM)

Jag studerar
Studiebidrag (belopp per månad före skatt)Omfattning

Skola Program Utbildningen beräknas avslutad 

ht ................  vt................

 Till och med (ÅÅMM)Från och med (ÅÅMM)

Övrigt (t ex utlandsvistelse, militärtjänst mm)

Inkomst per månad före skatt

OmfattningSysselsättning

........................%

.......................................%

.......................................%

.........................%

Underskrift

ANSÖKAN OM AVGIFTSNEDSÄTTNING
Hej!  
Om din inkomst tillfälligt minskar kan din förbundsavgift sänkas under denna tid. För att få nedsatt avgift 
krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie 
avgift på. Avgiftsnedsättningen gäller för högst ett år i taget. Önskar du fortsatt avgiftsnedsättning 
(om din inkomständring varar längre tid än ett år) måste du meddela oss på nytt. 
Du kommer att få ny blankett från Unionen två månader innan avgiftsnedsättningen upphör.
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...................................................................................................................
Adress
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Vilka inkomster grundas din avgift på?
Utbetalare   Typ av inkomst

Arbetsgivare   -Alla typer av lön och lönedelar (fast eller rörlig kontant lön,    
      förmåner som fri bil och fri bostad samt fasta skift- och obtillägg)
    -Lön under studier
    -Lön under militärtjänst

Trygghetsråden    -Förlängd uppsägningslön
    -Bidrag under studier

Arbetslöshetskassa   -Ersättning under arbetslöshet

CSN    Alla ersättningstyper utom lån t ex:
    -Studiehjälp
    -Särskilt utbildningsbidrag
    -Rekryteringsbidrag

Försäkringskassan   Alla ersättningstyper t ex:
    -Sjukpenning
    -Sjukersättning
    -Föräldrapenning
    -Aktivitetsstöd
    -Aktivitetsersättning

SPP och övriga försäkringsbolag -Ersättning från tjänstepension vid långvarig sjukdom 
      

Att fylla i ansökan:
Fyll i uppgifterna i de rutor som gäller 
för dig. Du kan alltså fylla i flera rutor 
om flera olika situationer gäller samti-
digt, se exemplet till vänster.  
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