
En billig fagforening  
koster dig kassen

3F samarbejder og forhandler med 
de store arbejdsgiverorganisationer 
og arbejdspladser – det gør de gule 
 fagforeninger 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.

Alt det faglige arbejde laver de gule 
ikke og derfor er deres udgifter væsent-
ligt lavere end rigtige fagforeningers. 
Rigtige fagforeninger er knyttet til 
bestemte fag og bruger mange res-
sourcer på at sikre disse fag, rammerne 
om dem og arbejdsmarkedet.
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Sammenlign faglig hjælp  
og service

 
3F

 
Krifa

Det  
Faglige Hus

 
Ase

Overenskomster

Overenskomst på 
flere end 22.000 
arbejdspladser.

Ca. 270.000 
3F-medlemmer 
er dækket af en 
3F-overenskomst. 

Overenskomst 
på cirka 1.000 
arbejds pladser.

Ikke oplyst. 
 
 
 

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

Ingen. 
 
 
 

Medlemmer
270.000 
 medlemmer.

135.000 kunder.
140.000  
i fagforening.

155.000 
 medlemmer.

Erstatninger
Mere end én 
 milliard kroner 
årligt.

300 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 
akkord områder.

Nej Nej Nej

Tillidsrepræ-
sentanter på 3F 
arbejdspladser

Ja Nej Nej Nej

Personlig 
 uddannelsesplan

Ja, og personlig 
rådgivning om 
uddannelse.

Nej Nej
Tilbyder CV- og 
karrierehjælp.

Kamp mod social 
dumping

Ja Nej Nej Nej

Tolkebistand Ja Nej Nej Nej
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Sammenlign medlemstilbud

 
3F

 
Krifa

Det  
Faglige Hus

 
Ase

Ferieboliger
Over 100 ferie boliger  
i Danmark og en række 
storbyer i Europa.

Ferielejlig heder 
i Skagen og 
hotelophold ved 
Lillebælt.

Ca. 10  feriehuse 
i Danmark, 
 Grækenland og 
Tyrkiet.

Nej

Rabatter
Rabatter i mere end 
1.300 butikker og 
webshops.

Op til 1.000 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. Gratis 
oprettelse af testamente.

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, tand-
skader,  kiropraktor 
og osteo pati. 38 kr./
måned. Gratis de første 
tre måneder.

Medlemmer 
kan tegne 
 ulykkesforsikring 
hos NEM Forsikring 
til særlig pris. 

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

Medlemmer kan 
tegne ulykkes-
forsikring hvis 
de har en Ase 
 indboforsikring.

Rabat på 
private 
 forsikringer

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

Nej

Tilbyder forsikring 
i eget forsikrings-
selskab kun for 
medlemmer.

Ja 

Private 
forsikringer: 
særligt til 
ungdom/ 
nyuddannede

Fast pris på indbofor-
sikring for unge op til 30 
år: 1.068 kr. årligt. Gratis 
indboforsikring i ét år til 
nyuddannede 3F’ere.

Nej Nej Nej

Kilder: krifa.dk, detfagligehus.dk, ase.dk 
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Sammenlign kontingent

Kontingentet i 3F er lidt højere, fordi  
du får en bedre tryghed og service. 
3F forhandler et stort antal overens-
komster og kører tusindvis af erstat-
ningssager.

3F repræsenterer medlemmerne dér, 
hvor beslutninger om uddannelser og 
arbejdsmiljø træffes.

2020 priser

 
3F

 
Krifa

Det  
Faglige Hus

 
Ase

Kontingent 464 kr.1 239 kr.2 69 kr.3 69 kr.4

A- kasse 
- Staten 
- ATP 
-  Administration 

og service
A-kasse samlet

352 kr.
7 kr.

154 kr.

513 kr.

352 kr.
7 kr.

133 kr.

492 kr.

352 kr.
7 kr.

120 kr.

479 kr.

352 kr.
7 kr.

144 kr.

503 kr.

I alt 977 kr. 731 kr. 548 kr. 572 kr.

Evt. efterløns-
bidrag

514 kr. 514 kr. 514 kr. 514 kr.

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 3 måneder forud. Derefter enten pr. måned eller kvartalsvis. Uden Betalingsservice 
pålægges et gebyr på 20 kr. 4 Ase: Kontingentet betales 3 måneder forud. Skal tilmeldes Betalingsservice. 
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