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Utbetalning TOF (varierad arbetstid)
I det centrala avtalet 2013 avsattes pengar till en
tidsbank som kallas TOF som betyder Varierad
arbetstid - Trygghet och Flexibilitet.
Syftet med TOF är att kunna utjämna beläggningsoch efterfrågesvängningar utan att behöva varsla och
göra neddragningar.

WWW.JBK.SE

02 December

Du har Reseskydd från JBK
Alla medlemmar i Jbk har en
reseskyddsförsäkring som innebär
att du och din familj är försäkrade
under resans första 45 dagar.
Försäkringen gäller i hela världen
för stöld och vissa andra skador på ditt resgods.
Hedersmedlemskap
Om någon har haft fackliga uppdrag i minst 25 år
har man rätt till hedersmedlemskap i IF Metall.
Hör av dig till JBK så att vi kan anmäla det till
IF Metall.
Den som utses till hedersmedlem får en
hedersbetygelse och blir avgiftsbefriad vid pension.

Företag

Enligt avtalet ska det varje år i Januari avsättas
68 timmar till denna tidsbank.

+272

Avtalet vi har innebär att gränserna i
tidsbanken är +272 tim och –150 timmar.
I tidsregistreringssystemet ”Time key” kan
du se hur saldot ser ut för dig.

_______

‐150

Det finns nu personer som kommer att hamna över
272 timmar i januari när det påförs nya 68 timmar.
Därför har vi nu överenskommit att
Den som hamnar över
272 timmar får hälften av
de överskridande timmarna
utbetalt på februari

Glasögonersättning
Vi har inom Jbk en socialfond som hjälper dig om du
får kostnader inom dessa fyra områden.
1.Tandläkare 2.Glasögon 3.Recept 4.Läkarbesök

Se upp i Julhandeln
Nu i jultider är det många som köper
telefoner och andra elektroniska prylar.
Ofta försöker försäljaren att få dig att
teckna en försäkring för det du köper.
Svara då vänligt med ett Nej Tack!
Orsaken är att den JBK-försäkring vi för alla
medlemmar täcker det mesta samt att du har ett
nyvärde på hemelektronik.
Det är vanligt att det sker en värdeminskning i alla
försäkringar för hemelektronik allt eftersom tid går
efter köpet. Med vår JBK-försäkring sker det ingen
värdeminskning alls under hela fyra års tid.
I begreppet hemelektronik räknas in allt med
undantaget kamera, mobiltelefon och bärbar
musikspelare.
Låg självrisk
Köper du eller någon i din familj en telefon och du
tappar den så den blir trasig är självrisken 750 kr för
lagning eller ny telefon.

För ersättning glasögon gäller:
• Synundersökning, Glasögon/Linser med styrka
Det du kan få är max 4.000 kr.
4.000 kr gäller under en tidsgräns av 2 kalenderår

Sociala fonden
De personer som har kvitton för
tandläkare som är för 2016, och
som vill ha ut ersättning för dessa
på årets regelverk.

Du måste hämta ett speciellt intyg från Metall JBK
Inköpsstället intygar att köp är enligt reglerna
Köp på internet gäller om man kan styrka att det är
enligt reglerna och avsett till medlemmen

Sista dag för att få ersättningen :
Fredag 13 Januari.
Därefter kan man inte begära ersättning för dessa.
Högsta ersättning man få ut under 2016 är 6.500 kr

