Ansökan om medlemskap i A-kassan för Service och Kommunikation
(Se särskilt formulär på www.seko.se vid ansökan om medlemskap i både a-kassa och förbund)

PERSONUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA)
Personnummer:

För- och efternamn:

c/o:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Telefonnummer arbete:

Telefonnummer hem:

Mobilnummer:

E-postadress:

MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET SEKO/ARBETE UTOMLANDS
Är du medlem i förbundet SEKO?

Nej

Ja

Har du arbetat i ett annat EU/EES-land?

Nej

Ja. Om ja, i vilket land
och vilken tidsperiod?

OBS! Du som arbetat i ett annat EU/EES-land bör kontakta a-kassan för mer information.

MEDLEMSKAP I ANNAN A-KASSA
Tillhör du någon annan arbetslöshetskassa?

Nej

Ja

Om ja, vilket är ditt utträdesdatum:

IFYLLES OM DU ARBETAR FÖR NÄRVARANDE
Anställd från och med:

Arbetsgivare (firmanamn):

Organisationsnummer:

Yrke/arbetsuppgifter:

IFYLLES OM DU INTE ARBETAR
Senaste arbetsgivare (firmanamn):
Yrke/arbetsuppgifter:

Organisationsnummer:
Anställd från och med - till och med:

SÖKANDENS UNDERSKRIFT

Genom min underskrift försäkrar jag att uppgifterna som jag lämnat ovan är riktiga och fullständiga. Skicka din ansökan till A-kassan för
Service och Kommunikation, FE 62, 930 88 ARJEPLOG.

För- och efternamn

Ort och datum

KASSANS NOTERINGAR

Utsänd

Avdelning

Inträdesdatum

Förutsättningar för att få inträde i en arbetslöshetskassa finns i lagen om
arbetslöshetskassor (1997:239), LAK
Rätt till medlemskap Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid
34 § ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans

stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som
vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en
arbetslöshetskassa, om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller
hon senast arbetade. Rätt att bli medlem har dock inte den som är
medlem i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utfärdar mer detaljerade
föreskrifter om inträdet i a-kassan
Skriftlig ansökan

Av 2§ IAFFS 2009:2 framgår bland annat att en ansökan om
medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad och att uppgifterna
ska styrkas genom nödvändiga intyg eller på annat sätt.

Medlemsbevis

I 3§ IAFFS 2009:2 anges att en arbetslöshetskassas beslut att bevilja
en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. Det ska framgå
av beslutet från och med vilken tidpunkt medlemskapet i arbetslöshetskassan gäller.

			

