YLI 700 ETUA SAKKI-KORTILLA!

NÄIN LIITYT JÄSENEKSI:

SAKKIn jäsenenä saat SAKKI-opiskelijakortin ja olet
oikeutettu yli 700 opiskelija-alennukseen. SAKKIkortti on Suomen edullisin opiskelijakortti!

Valitse jäsenyysaikasi ja liittymistapasi

FRANK
SAKKIn jäsenet ovat oikeutettuja jokaiseen yli 700
opiskelijaetupalvelu Frankin opiskelija-alennukseen!

www.frank.fi

ISIC - ETUJA ULKOMAILLA!
Jos haluat saada SAKKI-kortillasi opiskelijaetuja myös
ulkomailla, valitse ISIC-yhdistelmäominaisuus SAKKIkorttiisi! ISIC-yhdistelmäominaisuus maksaa SAKKIjäsenyyden lisäksi 9 euroa. Lue lisää:

www.isic.fi

MATKUSTUSETUJA
VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennus.
Opiskelijakorttisi on myös ST1-käteisalennuskortti!

www.sakkiry.fi/st1/
Vakuutusyhtiö Turvan maksuton matkustajavakuutus. Vakuutuskortti on haettava ennen matkaa Turvan
konttorista.

TYÖELÄMÄSTÄ
Voit halutessasi liittyä suoraan oman alasi ammattiliittoon
opiskelijajäseneksi ja saada sen mukanaan tuomat edut
käyttöösi SAKKIn etujen lisäksi! Ohjaamme sinut oikeaan
liittoon. Liittojen opiskelijajäsenyys on aina maksuton.

TAPAHTUMIA
SAKKIn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua SAKKIristeilylle ja muihin vuosittain järjestäviin tapahtumiin!

NEUVOJA JA TIETOA
Maksuton oikeusturvaneuvonta auttaa opiskelijaa
pulmatilanteissa.

LIITTYMISLOMAKE
Täytäthän kaikki kohdat huolellisesti ja selvällä käsialalla.

SAKKI ry:n jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, kuinka
moneksi vuodeksi haluat liittyä jäseneksi. Voit siis liittyä
vuodeksi kerrallaan tai maksaa jäsenmaksun saman tien
koko opintojesi ajalle. Vaivattominta ja edullisinta on liittyä
saman tien koko opiskeluajaksi!

1 VUOSI
16 €

2 VUOTTA
21 €

3 VUOTTA
25 €

4 VUOTTA
29 €

Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus (syntumäaika ja tunnusosa)
Kotiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin
Sähköpostiosoite

Ilmoita tietojen muuttumisesta myös SAKKIin!

Täytä liittymislomake huolellisesti
Täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti ja selvällä käsialalla. Voit myös liittyä netissä! www.sakkiry.fi/opiskelijakortti

Opintoni alkaa (ympyröi lukukausi) syksy/kevät 20
Opintoni päättyy (ympyröi lukukausi) syksy/kevät 20
Oppilaitos

Pyydä leima tai opiskelutodistus

Toimipaikka

Tarvitsemme todisteen opiskelustasi, jotta voimme hyväksyä
sinut jäseneksi ja lähettää sinulle SAKKI-kortin. Pyydä siis
oppilaitoksestasi leima liittymislomakkeessa sille varattuun
paikkaan TAI vaihtoehtoisesti erillinen opiskelutodistus.
Leiman tai todistuksen saat oppilaitoksesi opintotoimistosta.
Mikäli pyydät erillisen todistuksen, lähetä se tämän liittymislomakkeen mukana SAKKIlle.

Tutkinto, koulutusohjelma
KYLLÄ, haluan liittyä SAKKIn sähköpostilistalle ja saada tietoa
ajankohtaisista opiskelija-alennuksista yms.
KYLLÄ, haluan liittyä oman alani ammattiliittoon
opiskelijajäseneksi (maksuton).
Sallin osoitetietojeni luovuttamisen
suoramarkkinointiin.

Maksa jäsenmaksu SAKKI ry:n tilille
Maksa jäsenyysaikasi mukainen jäsemaksu SAKKI ry:n tilille:
Nordea Hakaniemi FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti
maksustasi ja liitä se hakemukseesi. Kirjoita viestikenttään
nimesi ja syntymäaikasi ja viitenumeroksi: 5020108

Olen maksanut jäsenmaksuni (pp/kk/vv) ......../........ 20.........
Maksettu summa on ................. euroa.
Haluan SAKKI-korttiini ISIC-ominaisuuden, jolla saan
opiskelija-alennuksia myös ulkomailla. Olen maksanut tämän
saadakseni 9 € enemmän jäsenmaksun lisäksi.

Lähetä täytetty lomake liitteineen SAKKIlle
Et tarvitse postimerkkiä, kun kirjoitat kuoren päälle SAKKIn
vastauslähetysosoitteen:

Allekirjoitus

SAKKI ry
vastauslähetys
tunnus 5006400
00003 Helsinki

LEIMA

Tarkista vielä, että
kuoressa on kuitti
,
leima, kuva ja
liittymislomake!

Allekirjoittamalla sitoudun toimittamaan kuitin sekä opiskelutodistuksen
/leiman SAKKIlle sekä noudattamaan jäsenyyden ehtoja.

Pyydä tähän leima
oppilaitoksestasi tai
pyydä erillinen
opiskelutodistus ja
lähetä se tämän
liittymislomakkeen
mukana SAKKIin!

KUVA
Liimaa passi- tai
koulukuva tähän.
Valokuvan irtoamisen
varalta kirjoita kuvasi
taakse nimesi
ja henkilötunnuksesi.

