HVORFOR BETALE FOR
NOGET, SOM JEG FÅR
ALLIGEVEL?

JEG KAN SELV
FORHANDLE MINE
VILKÅR
JEG KAN BARE KØRE
MIN EGEN SAG VIA
ADVOKAT

DER ER MERE PRESTIGE
I AT VÆRE MEDLEM
HOS DJØF, LEDERNES
ELLER IDA

Ja det er jo rigtigt, at du får glæde af de fantastiske aftaler som vi er blevet enige med din arbejdsgiver om uanset om du er medlem eller ej.
Det er lykkes os, igennem mange år, at nå til enighed med ledelsen i din og de andre finansvirksomheder om måske i virkeligheden
Danmarks bedste aftaler i vores overenskomst. Og det har vi kunnet fordi vi har mange medlemmer i ryggen og fordi vi har et godt
samarbejde med virksomhederne.
Hvis vi fremover sammen skal komme igennem med ønsker, som er værdifulde for dig og de andre dygtige profiler i finansverdenen, så skal
du melde dig ind i Finansforbundet. Det er os, som din virksomhedsledelse har valgt at arbejde sammen. Og ved at du melder dig ind, så
bakker op om det som dine kollegaer allerede er en del af og betaler for og du bakker op om den overenskomst som din ledelse altså har
valgt at arbejde ud fra. En stærk overenskomst er noget vi står sammen om og giver til hinanden for at gøre det let for alle partner i
hverdagen.
Helt sikkert – og det skal du da også blive ved med. Vi har bare lagt en god bund og sikret et solidt fundament, som du kan forhandle oven
på. Og så er Finansforbundet jo langt mere end lønforhandling. Her kan du vise en ONE PAGER som er målrettet den kollegaer du har
snakken med.
Ja det er da helt sikkert en mulighed. En advokat koster minimum 3.000 kr. i timen. Så sådan en omgang let kan komme til at koste.
Som medlem kan din tillidsmand og din leder arbejde for at finde en løsning med dig, så der slet ikke bliver en sag.
Hvis det ikke lykkes, så kan du står Finansforbundets dygtige advokater klar til at hjælpe dig uden at det koster dig en krone.
Det går væsentlig hurtigere, når Finansforbundets advokater går ind i sagen på dine vegne, da vi allerede har en aftale med virksomhederne
om hvordan processen er for sådan nogle sager og fordi vores advokater er specialister i lige præcis vores overenskomst. Den kender
eksterne advokater ikke.
Det kan jeg sagtens følge dig i. Der er jo noget faglig stolthed i at være fx ”djøffer” og DJØF er da en super dygtig fagforening.
Det behøver jo ikke være et enten eller. Du kan godt være med i 2 fagforeninger og du kan trække op til 6.000 kroner fra. Et medlemskab i
Finansforbundet koster 250 kroner = 170 kroner netto pr. måned. Så hvis du bruger DJØF rigtig meget, så kan du jo overveje at være
medlem begge steder. Hvad bruger du DJØF til? Som medlem af Finansforbundet så har du adgang til DJØF kurser til medlemspris.
IDA kost normalt 293 kroner pr. måned og du kan være medlem af IDA uden juridisk bistand for 96 kroner pr. måned. Så du kan let
kombinere dit medlemskab hos IDA med et medlemskab i Finansforbundet.

