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TALEPAPIR FINANSFORBUNDET WHY 

 

Jeg får det jo alligevel… og det er jo rigtigt. Du får glæde af de attraktive vilkår uan-

set hvad. Så er det jo så bare dine kollegaer der betaler for dig.  

FF vigtigste opgave, FF som en forsikring et par eksempler på OK fordele.  

VIGTIGSTE OPGAVE   

FF  

- forhandler en attraktiv OK med afsæt i medlemmernes ønsker.  

- monitorerer og vedligeholder OK (stigninger, trends og muligheder)  

- har erfarne forhandlere og advokater som er specialister i branche og ar-

bejdsmarkeds system. Medlemskab er med til at finansiere det 

Hvis ingen bakker op og betaler, så er der ingen til at forhandle. Jo flere jo bedre.  

FORSIKRING  

Vi er en stærk forsikring hvis noget går galt. Hver år har vi 7.000 igennem på telefo-

nerne og 2.600 sager om fx fyringer, tvister, uretfærdigheder, chikane, trivsel, stress 

og sygdom. Små sager om enkle spørgsmål og store sager der ender i Højesteret.  

Vi står klar med socialrådgivere, trivsels- og karrierekonsulenter, advokatbistand, 

hjælp til rimelige afskedigelses- og uddannelsespakker, vejledning i kommunale pa-

ragraffer og sparring om jobsøgning - uden beregning.  

Er du ikke med i Finansforbundet, så står du alene. Ingen kan hjælpe dig. Vi har 

veluddannede TR på arbejdspladserne så hjælpen er tæt på dig.  

OK FORDELE   
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Tre eksempler ud af mange. Vi tager det for givet og regner med at det får man da 

alle steder.     

Løn 50.000 kr. pr. måned: 5 omsorgsdage, 4 ekstra fridage og et ferietillæg på 

3,25% = ekstra 40.000 kroner om året - HVERT ÅR.  

Finanskompetencepulje med ECTS-uddannelser (akademi, diplom og master) 

Uddannelserne ER betalt + bøger. 

Tandforsikring 30.000 kr. og sundhedsforsikring.   

OK rummer flere fordele end det her og vi har også en række andre medlemsfor-

dele.  Dem er jeg slet ikke kommet ind på. Så hvad siger du til at få en uforpligtende 

snak med en af mine kollegaer i FF. Efter snakken kan du vurdere om du også vil 

være medlem. Snakken tager 15. minutter.  

Skal din kollega også være medlem?  

FYI Alle nye får de første 3 måneder gratis (værdi 780 kr.) Benyt kampagnekode 

TR0722 udløser bio + guf til 2 personer ved medlemskab. Du får gavekort på 400 

kroner.  

 

https://www.finansforbundet.dk/dk/member-get-member/

