Rekommendera medlemskap,
du får ett presentkort värt 20 euro!
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Varje medlem
i PAU kan delta och
rekommendera medlem
skap för en arbetstagare som
ännu inte är medlem i PAU. En
ny medlem kan också vara en
visstidsanställd, deltidsanstäl
ld, säsongsarbetare eller
hyrd arbetstagare.

Kampanjtiden
är 1.1.2022–31.12.2022.
Ju fler medlemmar du skaffar,
desto fler presentkort får du. För
varje ny betalande medlem och
medlem som anslutit sig till PAU får
du ett presentkort till S-gruppen värt
20 euro. Presentkortet fungerar
som betalningsmedel vid alla
verksamhetsställen inom
S-gruppen.
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PAU
informerar skatte
myndigheten om alla
presentkort som du fått.
Enligt Skatteförvaltningens
anvisning är presentkorten
skattepliktig inkomst för
mottagaren.
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Du får ett present
kort endast om ditt namn har
angetts i punkten ”Namn på medlem
som rekommenderade medlemskapet”
på den nya medlemmens elektroniska an
slutningsblankett. På blanketten frågas också den
rekommenderande personens medlemsnummer eller
födelsedatum. Informationen är viktig för att identifiera
dig som den rekommenderande personen. På pappers
blanketten finns inte denna punkt och där skrivs den
rekommenderande personens namn och uppgifter på
blankettens övre kant. Om den rekommenderande
personens uppgifter har märkts ut på något annat
sätt, så beaktas det inte. Uppgifterna kan
inte heller lämnas i efterhand. En ny
medlem kan ha endast en
rekommenderande
person.

Presentkorten
postas till de rekommen
derande personerna som ett
rekommenderat brev i tre måna
ders perioder. För att få presentkor
tet förutsätts att arbetsgivaren har
tagit ut förbundets medlemsavgift
från den nya medlemmens lön
eller att en självbetalande med
lem har betalat sin första
medlemsavgift.
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Du kan
fylla i den elektroniska
anslutningsblanketten på
adressen liity.pau.fi. Anslut
ningsblanketter i pappersform
får du av förtroendemannen på
din arbetsplats. Du kan också
beställa anslutningsblanketter
via PAU:s byrå, tfn (09)
613 116.

Om du har frågor om kampanjen, ring förbundsnumret 09 613 116.
Det ligger i varje förbundsmedlems intresse att alla på arbetsplatsen hör till förbundet.

Tack
för att du för din arbetskamrat rekommenderar
medlemskap i förbundet!
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

@PAU_liitto

www.pau.fi

