
 
 
Medlemskap i a-kassan och medlemskap i Handels 
- vad är skillnaden? 
 
 
Du kanske undrar vad du får för pengarna och varför det kan vara bra att vara med i 
både facket och i a-kassan. Är det någon större skillnad egentligen, kanske du undrar? 
Det är skillnad, säger vi. Allting beror på vad du vill ha och vad du kan komma att 
behöva - innan något händer. 
 
 
Medlem enbart i a-kassan 
Väljer du att bli medlem i enbart a-kassan kan du få ersättning om du blir arbetslös. 
Däremot ingen ersättning från Handels inkomstförsäkring. Inte heller hjälp från 
Handels i frågor som rör jobbet, till exempel vid rättstvister, löneförhandlingar och 
uppsägningar. Och om din arbetsplats tas ut i strejk vid en konflikt har du inte rätt till 
någon ersättning från Handels för förlorad arbetsinkomst. 
 
 
Medlem enbart i Handels 
Är du medlem bara i Handels har du rätt till råd, stöd och hjälp i frågor som rör 
jobbet. Du får även ta del av Handels alla medlemsförmåner. Vad du däremot inte har 
rätt till är ersättning från a-kassan eller Handels inkomstförsäkring. Inkomst-
försäkringen hänger nämligen ihop med a-kasseersättningen och för att få ta del av 
den måste du vara med i både a-kassan och Handels.  
 
 
Medlem i både a-kassa och Handels 
Att vara medlem i både Handels och i a-kassan innebär att du har tillgång till stöd och 
hjälp i arbetslivet oavsett om du jobbar eller är arbetslös. Du har också tillgång till 
Handels alla försäkringar och förmåner. Blir du arbetslös kan du få ersättning från a-
kassan. Du kan också få hjälp av någon från Handels i frågor som rör jobbet till 
exempel frågor om provanställning, uppsägning och tvister i lönefrågor, eller att du 
råkat ut för en arbetsskada. Och om ditt ärende kräver prövning domstol kan du i vissa 
fall till och med få kostnadsfri hjälp av ett juridiskt ombud. 
 
På handels.se kan du läsa mer om vad Handels kan göra för dig och vad du får för 
pengarna. 

 
 



 
 

 
Jämför vad du har tillgång till 
 
 
 

Medlem i… 
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Råd och stöd om jobbet 
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Juridisk hjälp 
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Hemförsäkring 
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Fritidsförsäkring 
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Inkomstförsäkring 
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Förmåner via Handelskortet 
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Söka stipendier 
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Juridisk- och ekonomisk 
rådgivning 
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Konfliktersättning 
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Ja, jag vill gå med i Handels a-kassa!

1. Ansökan till Handelsanställdas arbetslöshetskassa  
Rätt att bli medlem i Handels anställdas arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i           
kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som inte arbetar vid ansökningstillfället har rätt till inträde om han/hon  
uppfyllde villkoren när han/hon senast arbetade.

förnamn efternamn personnummer

adress postnummer postadress

eventuell c/o e-postadress (frivillig uppgift) mobiltelefon/hemtelefon (även riktnummer)

arbetsplatsens namn arbetsplatsens organisationsnummer (frivillig uppgift) arbetsplatsens telefonnummer (även riktnummer)

arbetsplatsens utdelningsadress arbetsplatsens postnummer arbetsplatsens ortsnamn

anställd som (frivillig uppgift) inträde önskas fr o m kommer från tidigare a-kassa

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag idag arbetar inom Handelsanställdas arbetslöshetskassas  
verksamhetsområde eller när jag senast arbetade utförde arbete inom kassans verksamhetsområde.

datum                                                                                                                egenhändig  namnteckning

2. Ansökan till Handelsanställdas förbund
JA, jag vill gå med i Handelsanställdas förbund                      Jag är redan med  i Handelsanställdas förbund. 

 NEJ, jag vill inte gå med i Handelsanställdas förbund, just nu. 

förnamn efternamn personnummer

adress postnummer postadress

eventuell c/o e-postadress (frivilligg uppgift) mobiltelefon/hemtelefon (även riktnummer)

arbetsplatsens namn arbetsplatsens organisationsnummer (frivillig uppgift) arbetsplatsens telefonnummer (även riktnummer)

arbetsplatsens utdelningsadress arbetsplatsens postnummer arbetsplatsens ortsnamn

inträde önskas fr o m ordinarie arbetstid (tim/vecka) genomsnittlig inkomst per månad *

Jag är chef/arbetsledare                                                                                          
  * Före skatt inklusive ob-ersättning, 

          
    provision och a-kasseersättning.

Mina betalningar avser medlems avgift i Handelsanställdas förbund respektive Handelsanställdas arbetslöshetskassa.  
Jag godkänner villkoren för min  anslutning till autogiro och accep terar de regler som står skrivna på baksidan av denna handling.

3. Medgivande till autogirobetalning

Jag vill betala avgiften via autogiro den 16      eller      27 varje månad från mitt bankkonto.

Fyll i ansökan (glöm inte att skriva under) och skicka den till:
Handelsanställdas förbund, Handels Servicekontor, kundnummer 20471326, 831 20 Östersund.

bank betalningsmottagare                                                                           organisationsnummer

Handelsanställdas förbund        84 60 00-1996
ort clearingnummer                                                                                   kontonummer

datum                                                                                                   egenhändiig namnteckning

datum                                                                                                   egenhändiig namnteckning

Fullmakt/Medgivande  För att Handelsanställdas förbund på bästa sätt skall kunna tillvarata mina intressen medger jag att uppgifter lämnas i 
enlighet med de regler som står skrivna på baksidan av denna handling.
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Fullmakt
För att Handelsanställdas förbund på bästa sätt 
skall kunna tillvarata mina intressen medger jag 
att a-kassan lämnar uppgift till förbundet om att 
jag sökt eller erhållit arbetslöshets ersättning eller i  
övrigt lämnar information som förbundet efter-
frågar. Erhåller jag arbetslöshetsersättning så får 
förbundet dra både förbunds avgift och a-kasse- 
avgift från min ersättning. 
 

Medgivande till 
inbetalning via autogiro
Jag, nedan nämnd betalare, medger att uttag får 
göras från mitt angivna bankkonto på begäran av 
angiven betalningsmottagare för betalning via 
autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att 
pröva behörigheten av eller meddela betalaren i 
förväg om begärda uttag. Uttag belastas betala-
rens konto enligt kontoförande banks regler. Med-
delande om uttag får betalaren från konto förande 
bank. Medgivandet kan på betalarens begäran 
överflyttas till annat konto i kontoförande bank  
eller till konto i annan bank.
För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från beta-
larens konto på förfallodagen

m	 om betalaren senast åtta vardagar före för -
 fallodagen fått meddelande om belopp, för-  
 fallodag och betalningssätt eller
m	 om betalaren godkänt uttaget i samband med  
 köp eller beställning av vara eller tjänst.

Avisering om förändrade avgifter sker via Handels-
nytt och via Handels hemsida, handels.se.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns 
på kontot för betalning på förfallodagen. Om kon-
tobehållningen inte räcker för betalning på förfal-
lodagen får betalningsmot tagaren göra ytterligare 
uttagsförsök under de kommande vardagarna, som 

får omfatta högst en vecka. Information om antalet 
uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
m  ett enskilt uttag genom att kontakta betal -  
    nings mottagaren senast två vardagar före   
    förfallodagen,
m alla uttag avseende medgivandet genom att
    kontakta banken senast två vardagar före   
    förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, 
återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill 
återkalla medgivandet gör betalaren det genom att 
kontakta kontoförande bank eller betalningsmotta-
garen. Medgivandet upphör senast fem vardagar  
efter att återkallelsen kommit konto förande bank  
eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande  bank och 
 betalningsmottagaren att avsluta 
 anslutningen till autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt 
att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar ef-
ter det att kontoförande bank/ betalningsmottagaren 
underrättat betalaren härom. Kontoförande bank 
och betalningsmottagaren har dock rätt att omedel-
bart avsluta betalarens anslutning till autogiro om be-
talaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig 
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto 
som medgivandet avser avslutas.

Autogiro – ett enklare sätt 
att betala din medlemsavgift

Fullmakt/medgivande
Behandling av personuppgifter
Handelsanställdas förbund är ansvarigt för de per-
sonuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan 
och vid senare ändringsanmälningar. Informationen 
behövs för att vi ska kunna tillvarata dina intressen 
i frågor som enligt stadgar och övriga beslut åvilar 
oss gentemot dig som medlem. För samma ända-
mål kan uppgifter också komma att lämnas till an-
nan behandling, till exempel för administration av 
arbetsmarknadsförsäkringar. När lagstadgad skyl-
dighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att 
lämnas till exempelvis skattemyndigheten.




