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Gør dig
stærkere
1. Du får bedre vilkår og flere rettigheder
Løn under sygdom, barsel og feriefridage. Dine arbejdsforhold bliver
stærkere som medlem af 3F. Vores
overenskomster sikrer dig bedre vilkår,
og vores 9.000 tillidsvalgte står klar til
at forhandle for dig lokalt.

Med 265.000 kolleger
og faglige rådgivere
i ryggen står du aldrig
alene. Vi kender dit fag
og arbejdsliv bedre end
nogen andre.
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2. Dit fag er vores speciale
Vores faglige specialister kender dit fag
og din uddannelse bedre end nogen
andre. Uanset om din arbejdsplads
er en af de 30.000 virksomheder, vi
har lavet overenskomst med, eller din
arbejdsgiver har valgt ikke at tegne
overenskomst, står vi klar til at hjælpe
dig, hvis du får brug for det.

3. Dine vilkår skal være fair
Alle fortjener et arbejdsmarked, som er
fair, og hvor alle arbejder efter samme
regler. 3F arbejder hårdt for, at udenlandsk arbejdskraft og arbejdsgivere
ikke forringer dine vilkår, og at politikerne sikrer løbende kontrol med social
dumping, og at arbejdsmiljøet er i top.
4. Din verden er vores arbejdsplads
Dit lokalområde og din branche er vores
arbejdsområde. Med 118 kontorer er vi
altid i nærheden af dig. Vi står klar til
at hjælpe med at tjekke din lønseddel,
rådgive om efteruddannelse, føre din
sag, hvis det går skævt på jobbet, og
meget mere. Vores faglige specialister
og tillidsfolk ved også, hvad der rører sig
lokalt, og hvor der er ledige job.
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Sammenlign faglig hjælp
og service
Flest afdelinger
Flest overenskomster
Flest faglige rådgivere
Flest medlemmer

Flest
faglige
fordele

3F

Krifa

Det Faglige Hus

Ase

Overenskomst på
flere end 30.000
arbejdspladser.

Overenskomst
på cirka 1.000
arbejdspladser.

Ca. 265.000
3F-medlemmer
er dækket af
en 3F-overenskomst.

Ikke oplyst.

Få, men i 2019
indgik Arbejds
giverforeningen
KA og Det Faglige
Hus en overenskomst for 900
virksomheder og
15.000 ansatte
(løber til 2022).

Ingen.

Medlemmer

265.000
medlemmer
i fagforening.

135.000
medlemmer
i fagforening.

165.000 samlet
i fagforening og
A-kasse.

150.000 samlet
i fagforening og
A-kasse.

Erstatninger

Mere end én
milliard kroner
årligt.

250 millioner
kroner det
seneste år.

Ikke oplyst.

Ikke oplyst.

Afdelinger og
servicekontorer

118

16

9

17

Specialister
i dit fag og
branche

Ja

Nej

Nej

Nej

Opmåling af
akkord

Ja. Har eksperter
på alle løn- og
akkordområder.

Nej

Nej

Nej

Tillidsrepræ
sentanter på 3F
arbejdspladser

Ja

Nej

Nej

Nej

Personlig
uddannelsesplan

Ja, og personlig
rådgivning om
uddannelse.

Nej

Tilbyder CV- og
karrierehjælp.

Nej

Kamp mod
social dumping

Ja

Nej

Nej

Nej

Tolkebistand

Ja

Nej

Nej

Nej

Overenskomster

Kilder: krifa.dk, detfagligehus.dk og ase.dk
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Sammenlign medlemstilbud
Stærkere forsikringsaftaler
Stærkere rabatordninger
Stærkere ferietilbud
Stærkere oplevelser

Stærkere
medlemstilbud

3F

Krifa

Det Faglige Hus

Ase

Ferieboliger

Over 100 ferieboliger
i Danmark og en række
storbyer i Europa.

Ferielejligheder
i Skagen og
hotelophold ved
Lillebælt.

Ca. 10 f eriehuse
i Danmark,
Grækenland og
Tyrkiet.

Nej

Rabatter
og medlems
tilbud

Rabatter i mere end 1.300
butikker og webshops.
Billigt mobilabonnement
via Alka Mobil.

Op til 1.200 steder
med rabat gennem
app’en Tjoose.

Rabat en række
steder.

Nej

Sport og
fritid

Fri adgang til alle 3F
Superliga kampe.

Nej

Der udloddes
billetter til
udvalgte kampe.

Nej

Juridisk
rådgivning

Gratis juridisk vejledning
– også ikke-arbejds
relaterede spørgsmål. Der
kan være områder, der er
undtaget i den enkelte
afdeling.

Rabatter hos
advokat.

Hjælp til faglige
sager under visse betingelser.

Rådgivning
i forbindelse
med ansættelse
og hjælp ved
arbejdsskade.

Gruppelivs
forsikring

Ja, en del af
medlemsskabet.

Ingen.

Ingen.

Kan tilkøbes.

Fritids
ulykkes
forsikring

Dækker bl.a. varige mén,
dødsfald, tandskader,
kiropraktor og osteopati.
38 kr./måned. Gratis de
første tre måneder.

Medlemmer
kan tegne
ulykkesforsikring
hos NEM Forsikring til særlig
pris.

Kollektiv heltidsulykkesforsikring
30 kr./måned.
Mulighed for
tilkøb af heltids
ulykkesforsikring
for yderligere
dækning.

Medlemmer kan
tegne ulykkesforsikring hvis
de har en Ase
indboforsikring.

Rabat på
private
forsikringer

Fastpris på familiens
indboforsikring: 1.447 kr.
årligt. 10% rabat på
øvrige private forsikringer.

Mulighed for
samlerabat
på private
forsikringer.

Tilbyder forsikring i eget
forsikrings
selskab kun for
medlemmer.

Ja

Private
forsikringer:
særligt til
ungdom/
nyuddannede

Fast pris på indboforsikring for unge op til 30 år:
1.092 kr. årligt. Gratis
indboforsikring i ét år til
nyuddannede 3F’ere.

Nej

Nej

Nej

Kilder: krifa.dk, detfagligehus.dk og ase.dk
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Over 9.000 tillidsvalgte,
der kan hjælpe lokalt
Mere end én milliard
kroner i erstatninger
til medlemmerne
Gratis juridisk vejledning
– også i privatlivet
Ret til uddannelse
og efteruddannelse

Bolden ruller
i 3F Superliga
En helt unik medlemsfordel - kom til
superligakampe hver uge.
Fodbold, fællesskab og livet i lokalområdet. 3F er til stede
i hele landet og dyrker med stolthed både det lokale liv og
fællesskab på banen og som tilskuere.
Som en helt særlig medlemsfordel har 3F’ere adgang til alle
superligaens fodboldkampe hver uge i hele landet. Du kan desuden få 30% rabat på en billet til din kollega, ven eller partner.
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3F Jobformidling
med høj jobgaranti
Billetter er
tilgængelige på
www.3f.dk fra
onsdag morgen
kl. 7 til den kommende weekends
kampe.

God kamp!

Mere end 4.000 arbejds
miljørepræsentanter
Overenskomst på over
30.000 arbejdspladser
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Sammenlign kontingent
*Gælder til

r 2022

slut februa

Kontingentet i 3F er lidt højere, fordi du får
en bedre tryghed og service. 3F forhandler et stort antal overenskomster og kører
tusindvis af erstatningssager. 3F repræ-

2021 priser
*Gælder til

slut septem

ber 2021

En billig fagforening
koster dig kassen
3F samarbejder og forhandler med de store
arbejdsgiverorganisationer og arbejdspladser – det gør de gule f agforeninger
ikke. De har meget få overenskomster, må
ikke strejke og har ikke adgang til arbejdsretten, hvor vi hvert år sikrer vores medlemmer over en milliard kroner.
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Alt det faglige arbejde laver de gule ikke
og derfor er deres udgifter væsentligt
lavere end rigtige fagforeningers. Rigtige
fagforeninger er knyttet til bestemte fag
og bruger mange ressourcer på at sikre
disse fag, rammerne om dem og arbejdsmarkedet.

Kontingent

3F

senterer medlemmerne dér, hvor beslutninger om uddannelser og arbejdsmiljø
træffes.

Krifa

Det Faglige Hus

Ase

468 kr.1

239 kr.2

69 kr.3

71 kr.4

357 kr.
11 kr.
156 kr.

357 kr.
11 kr.
137 kr.

357 kr.
11 kr.
120 kr.

357 kr.
11 kr.
146 kr.

524 kr.

505 kr.

487 kr.

514 kr.

I alt

992 kr.

744 kr.

556 kr.

585 kr.

Eventuelt
efterlønsbidrag

520 kr.

520 kr.

520 kr.

520 kr.

A-kasse
- Staten
- ATP
- Administration
og service
A-kasse samlet

1
3F-afdelingerne fastsætter selv deres kontingent. Derfor er fagforeningskontingentet forskelligt fra afdeling til
afdeling. I 3F betaler du kontingent en gang om måneden. Der er ingen gebyrer. 2 KRIFA PLUS: Pris ved betaling
pr. måned, hvor der opkræves et gebyr på 15 kr. Ved forudbetaling kvartalsvis er der ikke gebyr. 3   Det Faglige Hus:
Kontingentet betales tre måneder forud. Derefter enten pr. måned eller kvartalsvis. Uden Betalingsservice
pålægges et gebyr på 20 kr. 4 Ase: Kontingentet betales tre måneder forud. Kan tilmeldes Betalingsservice.
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Når du flytter til 3F, følger dine
rettigheder til dagpenge og efterløn
med til 3F’s a-kasse.
Du kan også flytte din anciennitet
med til 3F’s lønforsikring i Alka.

Ring til 3F
0
70 300 30

3F
Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Layout: 3F Kommunikationsafdelingen

Meld dig ind i 3F på www.3f.dk/medlem
eller ring på 70 300 300, så klarer
vi indmeldelsen og overflytningen
i telefonen.
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