LASKE ITSE
KUMPI KANNATTAA!

TEK PALVELEE

TEKIN JÄSEN

EI-JÄSEN

Jäsenmaksu

360 € / v

0€/v

Työttömyyskassa

0€/v

87 € / v

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

0€/v

30 € / v

Työsuhdejuristin konsultaatio *

0€/v

400 € / 2 h

Uravalmennus *

0€/v

300 € / 2 h

Kaksi ammattilehteä **

0€/v

544 € / v

Yhteensä

360 € / v

?

Lisätietoja jäsenmaksuista:
www.tek.fi/jasenmaksut
jasenrekisteri@tek.fi
(09) 2291 2291

2018

Lisäksi voit säästää vakuutuksissa merkittävästi hyödyntämällä
jäsenhintaisia ryhmäetuvakuutuksia. Jäsenmaksu on täysin
verovähennyskelpoinen.
* Hinnat ovat julkisista lähteistä saatuja arvioita (joulukuu 2017)
** esim. Tekniikka & Talous ja Talouselämä
Oikea vastaus: 1 361 €

TEKIN
JÄSENMAKSUT
JA -ALENNUKSET

Tekniikan akateemiset TEK
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
www.tek.fi
(09) 229 121

TEKIN JÄSENMAKSUT 2018

IAET-KASSAN JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN

LISÄTIETOJA JÄSENMAKSUISTA

Mikäli jäsen (esim. yrittäjä) haluaa erota IAET-kassasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti jäsenrekisteriin. Eroa ei myönnetä takautuvasti.

www.tek.fi/jasenyys/jasenmaksut
jasenrekisteri@tek.fi
(09) 2291 2291

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenmaksu on 30 €/kk (360 €/v).
Kesken vuotta liittyviltä jäsenmaksu laskutetaan kokonaisilta jäljellä
olevilta kalenterikuukausilta. TEKin jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

JÄSENMAKSUN LAIMINLYÖNTI

ULKOMAILLA ASUVAN JÄSENMAKSU

Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan, hänet erotetaan TEKin jäsenyydestä 31.12. Uudelleen
jäseneksi pääsee maksamalla kuluvan vuoden jäsenmaksun lisäksi edellisen vuoden rästit.

Pohjoismaiden ulkopuolella asuva jäsen maksaa ulkomaillaoloajalta jäsenmaksua 11 €/kk
eli 132 € vuodessa. Jäsenmaksuun sisältyy TEK-lehti sekä IAET-kassan jäsenyys. Muut
jäsenetulehdet voi tilata ulkomaille omakustannushintaan. Digilehtipaketti (kaksi Talentumin
lehteä Summa-palvelusta) maksaa 5,75 €/kk eli 69 €/v. Lue lisää: www.tek.fi/jasenlehdet.

Ulkomaille lähdöstä ja paluusta ilmoitetaan osoitteeseen jasenrekisteri@tek.fi.
Ulkomaan jäsenmaksu tulee voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

ELÄKELÄISJÄSENYYS
Eläkeläisen jäsenmaksu on 3,25 €/kk eli 39 € vuodessa (ei sisällä IAET-kassan jäsenyyttä).
Lisäksi eläkeläisjäsen voi halutessaan tilata Talentumin jäsenetulehdet hintaan 5,75 €/kk
eli 69€/v. Käytäntö koskee myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Jäsenen tulee itse
ilmoittaa eläkkeelle jäämisestään TEKin jäsenrekisteriin. Muutos astuu voimaan ilmoitusta
seuraavan kuukauden alusta.

ALENNUKSET JÄSENMAKSUISTA
Alennettu jäsenmaksu on IAET-kassaan kuuluvilta 11 €/kk tai 132 €/v ja kassaan
kuulumattomilta 45 €/v. Vähimmäismaksua ei voi maksaa erissä.
Osa-aikaiset vapaat (osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa, osa-aikatyö) eivät oikeuta
jäsenmaksualennukseen.
Hae alennusta joko vapaamuotoisella hakemuksella tai palvelulomakkeella (TEK-lehdessä).
Hakemus liitteineen lähetetään TEKiin sähköpostilla jasenrekisteri@tek.fi tai postitse
osoitteeseen Info jäsen, Tekniikan akateemiset TEK, 5005134, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
Alennuksen myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti.
Alennuksen saamiseksi alennusperusteen on oltava voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme
kuukautta. Alennusta myönnetään takautuvasti saman kalenterivuoden aikana. Hae alennusta
heti, kun peruste on voimassa, kuitenkin viimeistään 31.12.

Maksamaton jäsenmaksu johtaa kaikkien palveluiden, kuten lehtien ja lakipalveluiden keskeyttämiseen.

ALENNUSPERUSTE
Puolisoalennus 69 €/v.
TEKin täysjäsenelle, jonka
avio-/avopuoliso on myös
TEKin täysjäsen.

* ALENNETTU
JÄSENMAKSU

LIITTEET

LISÄTIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA
IAET-kassa: www.iaet.fi
iaet@iaet.fi, (09) 4763 7600
Yrittäjien AYT-kassa: www.ayt.fi
asiakaspalvelu@ayt.fi, (0800) 9 0888

VOIMASSAOLO

Ilmoita oma nimesi sekä puolisosi nimi ja
syntymäaika TEKin jäsenrekisteriin.

Jatkuva, muutos astuu voimaan ilmoitusta
seuraavan kuukauden alusta.

Työttömyys ja
lomautus

Kopio viimeisimmästä päivärahan maksuilmoituksesta (työttömyyskassa / Kela).

Etuuskaudelle, enintään kalenterivuoden
loppuun.

Varusmiespalvelus
Siviilipalvelus

Kopio palvelukseenastumismääräyksestä.

Palveluksen ajaksi.

Kopio Kelan vanhempainraha- tai
kotihoidontuenpäätöksestä.

Perhevapaan ajaksi.

Kopio työnantajan kanssa tehdystä
sopimuksesta.

Palkattoman vapaan ajaksi.

Pitkäaikainen
sairaus

Todistus sairausloma-ajasta.

Palkattoman sairausloman ajaksi.

Palkaton päätoiminen
opiskelu

Kopio opintotukipäätöksestä,
koulutustukipäätöksestä tms.

Palkattoman opiskelun ajaksi, enintään
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Perhevapaa
Vuorotteluvapaa

*sisältää IAET-kassamaksun

24,25 €/kk tai 291 €/v

11 €/kk tai
132 €/v

LISÄTIETOJA

Täyden hinnan maksava puoliso saa jäsenetulehdet. Summa-tunnukset molemmille puolisoille,
lisätietoja jasenrekisteri@tek.fi

Alennusta myönnetään takautuvasti vain saman
kalenterivuoden aikana.

