Utmeldingsskjema
Personlige opplysninger:

FØDSELSNUMMER (11 SIFFER)

UTMELDT FRA (LOKALLAG):

ETTERNAVN, FORNAVN

UTMELDT DATO:

Politiets Fellesforbund ønsker å vite årsaken til din utmelding (kryss av)
Jobb utenfor etaten
Annen fagforening
Misnøye
Annet

Spesifiser gjerne årsaken her:
Eks.

•
•
•

•

hvor jobber du
hvilken annen fagforening
hva er du misfornøyd med
annet?

Har du gått av med pensjon? Bruk eget skjema for pensjonister.

Vedtektenes § 3-6 Utmelding, sier som følger
1.
2.

Utmelding skal skje skriftlig til lokallaget. Medlemskapet opphører ved utgangen av den måned siste
kontingentinnbetaling finner sted.
Dersom et medlem skylder kontingent for seks måneder, og etter purring ikke betaler, opphører
medlemskapet.

Statuttene i Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond sier som følger

Utbetaling av medlemmets andel av bonusfondet utbetales til medlemmer som går av med pensjon, eller
etterlatte til medlemmer. Medlemmer som melder seg ut, og som ikke kommer under punktet over, får sin
konto i fondet satt til kr 0 to år etter utmelding.

Jeg er gjort kjent med følgende ved utmelding
Obligatorisk forsikring (liv- og uføre, ulykke-, kritisk sykdom-, ID-tyveri-forsikring og WebClean-up)
Denne informasjonen gjelder ikke dersom du har fylt 70 år, har fått uføreerstatning, eller har reservert deg mot
denne forsikringen tidligere (liv/ufør).
Forsikringen kan gjelde ut året du fyller 70 år, men opphører når du melder deg ut. Forsikringen stopper ved
utløpet av den måneden den er betalt for. Du har rett til å fortsette forsikringen som en individuell forsikring,
uten egenerklæring om helse, innen seks måneder etter utmelding. Ta kontakt med PF Forsikring dersom du
ønsker tilbud. Tegnes forsikringen senere enn seks måneder etter utmelding, må du levere egenerklæring om
helse. Denne må godkjennes av selskapet før forsikringen trer i kraft. Gjelder utmeldingen manglende betaling,
gjelder forsikringen i 14 dager etter første mottatt purring på ubetalt beløp.
Frivillige forsikringer ved død, uførhet og helseforsikring
Forsikringene gjelder for den perioden det er betalt premie, og opphører deretter. Reglene for å fortsette med
de frivillige forsikringene er de samme som for de obligatoriske ordningene nevnt ovenfor. Dersom du ønsker å
fortsette med disse forsikringene til individuell pris, ta kontakt med PF Forsikring.
Innbo-, reise-, barne-, ulykkes- og kritisk sykdom
Disse forsikringene gjelder ut perioden det er betalt premie, og opphører deretter. Det varsles ikke ytterligere
om dette, og du må selv sørge for å tegne egne forsikringer.
Private skadeforsikringer
Har du private skadeforsikringer gjelder de ut perioden det er betalt premie, og opphører deretter. Hovedforfall
er individuelt.
Har du noen spørsmål om forsikringene dine, er du velkommen til å ta kontakt med PF Forsikring.
Trekk av kontingent
Utmelding må være mottatt av lokallaget innen den 20. i måneden, for at trekket skal kunne stoppes
påfølgende måned. Melder du deg ut etter dette, må du regne med trekk måneden etter.

Jeg bekrefter at jeg har forstått hva som skjer med mine forsikringer ved utmelding
Sted/dato:

Medlemmets signatur:
Skjema sendes lokallaget

Adresse Møllergata 39, 0179 Oslo

Org.nr. 871 000 352

Telefon 23 16 31 00

