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FYLLES UT AV VERVEREN
(VENLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Navn:
Adresse:
Postnummer/sted:
Jeg ønsker å spare til vervepremie nummer:
Jeg ønsker flere vervekuponger (oppgi antall):

SVARSENDING
Handel og Kontor i Norge
Svarsending 1030
0090 Oslo

Bli med oss og meld deg inn i dag!
Vi jobber med saker som er
viktig for deg:
• Dine lønns – og arbeidsvilkår
• Personalsaker
•	Gode pensjon og
forsikringsordninger
•	Sosiale begivenheter
og samhold
• Hjelp i omorganiseringer
•	Beholde godene og
avtalene du har
• Større gjennomslagskraft

Viktige forsikringer i medlemskapet:
• Norges beste innboforsikring
• Grunnforsikring
• Fritidsulykkesforsikring
• Help Advokatforsikring*
Andre gode medlemsfordeler:
•	Fordelsprogrammet i
LOfavør - se alle dine
fordeler på: lofavor.no
•	Du kan søke stipend på
opptil 50.000 kroner

Du finner mer informasjon, fordeler og pris, på hkinfo.no.
* Help Advokatforsikring er frivillig
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Rakrygget
på din side

Disse seirene har blitt kjempet
fram av LO og fagbevegelsen

Rett til representasjon styrer
og bedriftsforsamlinger

42,5 timers uke

1936

1940

AFP* 66 år

Statens lånekasse

1946
1947

(VENLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Pensjonsalder ved 67 år

1950

4 uker ferie med lønn
1957

Slitertillegg innføres

Folketrygden

Husbanken

Behovsprøvd
alderstrygd

1960

1965

1968
1967

Arbeidsmiljøloven

1972

1970

1973

1977

1980

1939
1936

Arbeidsledighetstrygd

9 feriedager med full lønn

1947

1951

Lærlingeloven

3 uker ferie med lønn

1961

1966

1970

1977

Bedriftsnavn:					

2001
1997

1990

40 timers uke

Allminnelig
uføretrygd

1986
1978

1990

37,5 timers uke for
alle organiserte

2008

2000

2010

Ordning med økonomisk sluttvederlag

1998

AFP* 64 år

AFP* 62 år

2002

2006

Tjenestepensjon for alle
5 uker ferie med
lønn for organiserte

Hovedavtalen

Gjelder kun for organiserte med tariffavtale

1994

2019

Bedriftsadresse:				

Org.nr.:

Tlf. privat:					Mobil:				Tlf. arbeid:
Stillingsbetegnelse: 								Lønn før skatt per måned:
Jeg aksepterer at HK lagrer og behandler personopplysninger med det formål å administrere medlemskapet
og forsikringsordningene. Sett kryss.
Jeg samtykker i at medlemskontingenten trekkes fra min lønn, når slik ordning er avtalt med arbeidsgiver.
Dersom slik avtale ikke foreligger, trekkes kontingenten via avtalegiro som tilbys av HK ved innmelding.

*Avtalefestet pensjon

Avtale om opplysningsog utviklingsfond

Full lønn under
sykdom (med tak)

Postnummer/sted:				E-post adresse

AFP* 63 år

1988

Personnummer (på grunn av forsikring)

Ordinært medlem
Elevmedlem
Studentmedlem
Lærling

Navn:						Adresse:

AFP legges om til livsvarig
påslag (privat sektor)

2. verdenskrig
1935

Fyll ut skjemaet eller meld deg inn på www.hkmedlem.no/bli-medlem

INNMELDING. FYLLES UT AV NYTT MEDLEM
Avtale om inkluderende arbeidsliv

Obligatorisk
syketrygd for alle

Meld deg inn

Uten fagbevegelsens
påvirkning hadde ikke
mye kommet av seg selv.

AFP* 65 år

Sted:

Dato:			

Underskrift:

Ønsker du annen betalingsordning, ta kontakt med oss på telefon 23 06 11 80.

Hva koster medlemskapet?
Du betaler 1,4 prosent av månedslønn og en
forsikringsandel på 110 kroner per måned. Er
du student betaler du 250 kroner per semester.
Lærlinger betaler 110 kroner per måned.

Kontingenten kan trekkes fra på skatten din.
Du kan si opp din nåværende innboforsikring,
siden du allerede er forsikret gjennom medlemskapet. Reell månedlig kontingent blir altså mye

lavere. Du får LOfavør Advokatforsikring gratis
de første to månedene (normalt 62 kr/md). Mer
informasjon kommer i posten. Se hkinfo.no for
mer informasjon om dine medlemsfordeler.

