Medlemsansökan
Personnummer

Personuppgifter

Förnamn

Efternamn

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Företagsuppgifter

Företagets namn

Företagets organisationsnummer

Ställning i företaget
Ägare/delägare
VD
Familjemedlem, ange släktförhållande: .......................................................................................................

Intygande om arbete
Jag intygar att jag huvudsakligen arbetar i företaget som anges ovan, eller att jag när jag senast arbetade
huvudsakligen arbetade i företaget som anges ovan.

Uppgift om medlemskap i annan a-kassa
Är du med i någon annan arbetslöshetskassa

JA

NEJ

Om du är medlem i en annan a-kassa måste du gå ur den innan du kan gå med i SHA. Se till så att det inte uppstår något
glapp mellan medlemskapen. Du kan tidigast gå med i SHA från den 1:a i den månad medlemsansökan inkommer till SHA.
Om du vill kan du ge SHA fullmakt att begära utträde ur din gamla a-kassa. Då riskerar du inte att det blir något glapp i
medlemskapen. Du gör det genom att kryssa i rutan nedan.

Jag vill ha hjälp med att byta a-kassa.

Jag ger därför Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA) fullmakt att begära utträde ur min
nuvarande a-kassa. Jag ansöker om inträde i SHA i direkt anslutning till att mitt tidigare medlemskap upphör.

Underskrift

- Jag vill bli medlem i Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA).
- Jag har tagit del av informationen på baksidan och försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.
- Jag godkänner att SHA, om jag så medgivit ovan, även för min räkning får begära utträde ur min nuvarande kassa.
Datum
Underskrift

Skriv ut blanketten och skicka den gratis till SHA. Märk kuvertet:

Frisvar
SHA (kund nr 110 687 400)
110 07 Stockholm
www

Bestämmelser beträffande inträde
I 34 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor anges att rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa
har var och en som vid 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.
När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas anses inträdet i kassan ha skett första dagen i den
kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes.
Vem får bli medlem?
Av § 2 i stadgarna för Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa framgår att kassans
verksamhetsområde omfattar företagare, företagsledare, ägare och delägare inom detalj- och
grossisthandel samt service, tillverkning, tjänster, jordbruk, skogsbruk, jakt, gruvor och
mineralutvinning.
Vidare framgår att rätt att bli medlem tillkommer även företagares make eller maka och övriga
familjemedlemmar som deltar i verksamheten samt inom ovanstående verksamhetsområdens
bransch- eller arbetsgivarorganisationer anställda personer i ledande ställning.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2010:8
2 § En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.
Ansökningshandlingen ska vara utformad på sådant sätt att den endast avser inträde i en
arbetslöshetskassa.
På ansökningshandlingen ska det framgå när den kom in till arbetslöshetskassan.
Uppgifterna i ansökan ska styrkas genom nödvändiga intyg eller på annat sätt.
3 § En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdessökande medlemskap ska vara skriftligt.
Det ska framgå av beslutet från och med vilken tidpunkt medlemskapet i arbetslöshetskassan
gäller.
4 § En inträdessökande som arbetar inom flera arbetslöshetskassors verksamhetsområden har rätt
till inträde i en arbetslöshetskassa, inom vars område hans eller hennes huvudsakliga arbete ligger.

