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1. Personuppgifter

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Namn
Gatuadress

Postadress

c/o

Telefonnummer

E-post

2. Jag ansöker om medlemskap i Akademikernas a-kassa (AEA)
Jag är inte medlem i en a-kassa.
Jag vill byta till AEA från annan a-kassa, nämligen:
Jag ansöker om medlemskap under eller efter att ha arbetat utomlands.

3. Min nuvarande sysselsättning

+

-DJDUEHWDUL6YHULJHRFKELIRJDUPLQVHQDVWHO|QHVSHFL¿NDWLRQ
Arbetsgivare och arbetsort:
Jag har eget företag. Företagets namn:
Jag arbetar inte för att jag är:

Arbetslös

Org. nr:
Sjuk/Föräldraledig

Studerar

Annat:

-DJDUEHWDGHVHQDVWL6YHULJHRFKELIRJDUPLQVHQDVWHO|QHVSHFL¿NDWLRQ
Jag arbetade senast utomlands. Arbetsgivare och arbetsland:
Jag arbetar utomlands. Arbetsgivare och arbetsland:

+

4. Min utbildning

Jag bifogar kopia på examensbevis eller registerutdrag som styrker att jag har minst 180 högskolepoäng.
Jag bifogar ett registerutdrag som visar att jag studerar just nu och har för avsikt att läsa minst 180 högskolepoäng.
Jag är eller har varit medlem i AEA, ett Sacoförbund eller Vårdförbundet, nämligen:

5. Min underskrift

Jag vill bli medlem i Akademikernas a-kassa. Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat är riktiga
och fullständiga och tillåter att AEA i förekommande fall hämtar uppgifter om tidigare medlemskap i annan a-kassa. Uppgifterna kommer att databehandlas.
Datum

+

Underskrift

1

1
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Vik här!

Information om medlemskap och blanketten
Ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa
För att kunna bli medlem i AEA krävs att du uppfyller både arbets- och
akademikerkravet. Du som är eller har varit medlem i Vårdförbundet,
något av Saco:s fackförbund eller AEA uppfyller akademikerkravet.

Arbetskravet är uppfyllt om du arbetar eller senast har arbetat i
Sverige. Har du senast arbetat utomlands, anger du i vilket land.
Ta kontakt med AEA Utland på 08-412 33 00, för mer information.

Du kan tidigast bli medlem från den första i den månad som ansökan
kommer in till oss. Sänd in din ansökan och komplettera med dina intyg
i efterhand om det behövs. Medlemskap kan inte beviljas retroaktivt.

Du kan bli medlem i AEA även om du inte arbetar för närvarande.
Styrk ditt senaste arbete med en lönespecifikation. Saknar du lönespecifikation från tidigare arbete kontaktar du oss.

Byte av a-kassa
Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om
bytet sker utan avbrott i medlemstiden. Du kan bara vara medlem i en
a-kassa i taget – skicka därför in din ansökan till oss samtidigt som du
begär utträde ur din nuvarande a-kassa.

Underskrift medlemsansökan
För att din ansökan ska vara komplett ska du datera och skriva under
den. Namn och personnummer ska framgå på de dokument du bifogar.

Nuvarande sysselsättning (Arbetskravet)
Kom ihåg att styrka ditt arbete med kopia på din senaste lönespecifikation. Är du egen företagare styrker du ditt arbete genom att du
undertecknar ansökan.

Ring gärna Lärarnas Riksförbunds Medlemsenhet på
08-613 27 27 eller skicka e-post till medlem@lr.se
om du har frågor!

2012-06

Har du nyligen börjat arbeta? Skicka in din ansökan om medlemskap
och komplettera med din första lönespecifikation i efterhand. Observera att ett anställningsavtal inte styrker att du har arbetat.

Har jag rätt till ersättning om jag blir arbetslös?
För att ha rätt till a-kassa om du blir arbetslös måste du vara anmäld
på arbetsförmedlingen och klara arbetsvillkoret. Läs mer om arbetsvillkoret och hur man kvalificerar sig för ersättning på www.aea.se/
grundvillkor.
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