
Utträdesanmälan

Efternamn och förnamn Personnummer

Gatuadress Telefonnummer

Postnummer

Utträde önskas fr o m År Månad Dag

Orsak till utträde

Underskrift
Denna utträdesanmälan måste skrivas under och skickas in i original till kassan.
Vi kan inte registrera kopia eller fax.

Datum Namnteckning

Viktig information:
∗ Utträde kan tidigast beviljas från den dag anmälan kommit till kassan. I normalfall är du

medlem hela månader. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.
∗ Om du ska byta a-kassa är det viktigt att det inte blir något glapp i medlemskapet. Utträde

skall då begäras från och med den sista i månaden.
∗ Om du vid arbetslöshet har varit medlem kortare än 12 månader prövas rätten till

arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen. Uppfyller du medlemsvillkoret på 12
sammanhängande månader prövas rätten till arbetslöshetsersättning enligt
inkomstbortfallsförsäkringen.

∗ För dig som uppbär aktivitetsstöd är det viktigt att tänka på att medlemskap i en a-kassa kan
ha betydelse för aktivitetsstödets storlek.

∗ Om du söker inträde i en annan a-kassa kommer uppgifter om ditt tidigare medlemskap att
hämtas elektroniskt. För att detta ska vara möjligt måste du ha begärt och blivit beviljad
utträde från den tidigare a-kassan.

∗ Vi skickar beslut till dig som en bekräftelse på att du har beviljats utträde.
∗ Observera att du är skyldig att betala avgift för den tid du fortfarande är medlem .

Överskjutande medlemsavgift kommer att återbetalas till dig.

Jag går över till annan a-kassa

Jag går i pension

Annan orsak…………………………………………………………………………………...

Skickas till
Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa

FE 527, 832 80 Frösön
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