JÄSENMAKSUN ALENNUSHAKEMUS

Tällä lomakkeella voi hakea alennusta Duodecimin jäsenmaksusta
alennusperusteiden täyttyessä. Liitä hakemukseen kopiot saaduista
päätöksistä/todistuksista tai muut erilliset selvitykset liitteineen.
Kuluvan vuoden alennushakemukset toimitettava 30.11. mennessä.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/Hallitus
Sirpa Savolainen
PL 713
00101 HELSINKI

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallitus voi valtuuskunnan hyväksymin perustein vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta
osaksi, kokonaan tai määräajaksi (säännöt § 4). Jäsenmaksualennus myönnetään lääkärijäsenen maksusta kalenterivuodeksi kerrallaan lukuun
ottamatta pysyvää eläkepäätöstä. Takautuvia maksualennuksia edellisiltä kalenterivuosilta ei myönnetä. Alennus voidaan myöntää
takautuvasti ainoastaan saman kalenterivuoden aikana. Eläkeläisjäsenmaksuista ei myönnetä lisäalennuksia. Osa-aikaisten vapaiden, kuten
esim. osa-aikaeläkkeiden, osittaisen hoitovapaan tai osa-aikatyön perusteella ei myönnetä alennuksia. Mikäli alennuksen peruste lakkaa
olemasta voimassa, asiasta on ilmoitettava jäsentietoihin. Yksityiskohtaiset alennusperusteet löytyvät kotisivuiltamme www.duodecim.fi
kohdasta Jäsenyys > Jäsenmaksut.
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Puhelinnumero, sähköposti

Postinumero

Postitoimipaikka

Maa (jollei Suomi)

Pankkitili mahdollista jäsenmaksupalautusta varten

Haen jäsenmaksualennusta kalenterivuodeksi

seuraavasti:

Kalenterivuosikohtaiset 50 %:n alennusperusteet lääkärijäsenen maksusta:

Ilmoita poissaolojakso työelämästä

vähintään 8 kk:n äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaa (liitteeksi kopio Kelan äitiys- ja
vanhempainpäivärahapäätöksestä)
vähintään 8 kk:n palkaton hoitovapaa (liitteeksi kopio hoitovapaa- tai kotihoidontukipäätöksestä)
vähintään 8 kk:n määräaikainen eläke/kuntoutustuki (liitteeksi kopio kuntoutustukipäätöksestä)
alle 8 kk:n asevelvollisuus/siviilipalvelus (liitteeksi kopio palvelustodistuksesta/varusmieskortista
tms.)
vähintään 8 kk:n vuorotteluvapaa (liitteeksi kopio vuorottelusopimuksesta/-korvauspäätöksestä)
vähintään 8 kk:n opintovapaa (liitteeksi todiste opintovapaasta)
vähintään 8 kk:n kotonaolo lasten tai omaisten hoidon vuoksi (todiste liitteeksi)

Kalenterivuosikohtaiset vapautusperusteet lääkärijäsenen maksusta:

Ilmoita poissaolojakso työelämästä

vähintään 8 kk:n asevelvollisuus/siviilipalvelus (liitteeksi kopio palvelustodistuksesta/
varusmieskortista tms.)
vähintään 8 kk ulkomailla kehitysyhteistyössä, tutkimustyössä tai jatko-opintoja suorittamassa ja
taloudellinen tila on tänä aikana merkittävästi heikentynyt (liitteeksi ao. todiste, josta ilmenee
lisäksi ajanjakson pituus)
vähintään 8 kk:n sairausloma (liitteeksi kopio sairauslomatodistuksesta/päivärahapäätöksestä,
josta ilmenee sairausloma ja sen kesto)
vähintään 8 kk:n työttömyys (liitteeksi kopio todistuksesta, josta ilmenee työttömyys ja sen kesto)

Eläkeläisjäsenmaksu (50 % täysjäsenmaksusta):
Olen työelämän ulkopuolella ja haen eläkeläisjäsenmaksua pysyvästi täyseläkkeelle siirtymisen
vuoksi (vanhuuseläke tai muu ennenaikainen eläke ennen 68 vuoden ikää). Eläkkeelle jääminen
ei alenna lääkäripuolisojäsenmaksua. (Liitteeksi kopio eläkepäätöksestä)

Muu harkinnanvarainen vähintään 8 kk:n peruste (oheistetaan selvitys liitteineen):
Muuta huomioitavaa:
Päiväys
LIITTEITÄ

Jäsenen allekirjoitus ja nimen selvennys
kpl

Täyseläkkeen alkamispvm

