Välkommen till ett

tryggare
arbetsliv

Akademikernas a-kassa
För alla akademiker. Hela arbetslivet.

7
A-kassan för alla akademiker
75 procent av alla som jobbar är med i a-kassan. Försäkringen ger
trygghet vid arbetslöshet och handlingsfrihet för den som vill byta
jobb. I Akademikernas a-kassa har nästan 700 000 personer valt att
vara med för att försäkra sin lön om de skulle bli av med jobbet.
Om du har minst 180 högskolepoäng (120 poäng före 2007) är vi
a-kassan för dig. Hos oss kan du som är akademiker vara medlem hela
arbetslivet även om du byter karriär.

1

Du kan känna dig trygg. Om det inte går som du tänkt dig på
arbetsmarknaden kan du ändå sova gott om natten – a-kassan
backar upp dig ekonomiskt.
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Du kan få pengar även om du skulle bli av med jobbet. Du kan få
upp till 910 kr per dag och 300 ersättningsdagar. För att få ersättningen
baserad på din lön behöver du uppfylla medlems- och arbetsvillkoret.
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Du är solidarisk. Även om du själv har jobb så hjälper du andra,
som just nu står utanför arbetsmarknaden, att få pengar när de
behöver det. Och andra gör samma sak för dig om du någon gång
skulle behöva a-kassa.
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Du kan få del av det du redan betalar för. När du jobbar betalar din
arbetsgivare in arbetsgivaravgift som bland annat går till dem som är
arbetslösa. För att du ska få del av dessa pengar, om du skulle bli
arbetslös, måste du vara med i a-kassan.

5

Intygar att du har inkomst. Det händer att hyresvärdar, banker etc.
vill ha intyg på att du är med i a-kassan för att hyra ut bostäder eller
bevilja lån.

6

A-kassan är inte vinstdrivande. Fler medlemmar betyder inte vinst för
oss, det betyder att vi kan fortsätta ha låg avgift. Vi rekryterar inte för
att tjäna pengar. A-kassan är också politiskt obunden. Målet är att ge
ekonomiskt stöd för dem utan jobb, via pengar från staten och medlemmarna.
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Viktig för samhället och välfärden. Med a-kassan som tillfällig
inkomst ska man ha möjlighet att fokusera på att hitta nytt jobb – grunden för en dynamisk arbetsmarknad.

VARFÖR JUST AKADEMIKERNAS A-KASSA?
VI ÄR MÅNGA
Tillsammans är vi Sveriges största a-kassa med nästan 700 000 medlemmar.
Eftersom vi är många kan vi hålla avgiften låg.
BÅDE FÖRETAGARE OCH ANSTÄLLDA
Våga ta ett nytt steg i karriären – oavsett om du är anställd eller frilansar.

DU ÄR TRYGGARE
Om det inte går som du tänkt dig på arbetsmarknaden backar vi upp dig.

anledningar att vara
med i a-kassan

@akademikernas

aea.se/blimedlem

EXEMPEL

A-kassan ett bra stöd
när livet förändras
A-kassan är en omställningsförsäkring som ger
dig andrum att hitta ny sysselsättning och ställa
om din vardag efter dina nya livsomständigheter.
FÖRETAGAREN FRIDA
Frida har haft en stor kund som nu har flyttat sin verksamhet utomlands.
För att få a-kassa lägger hon sitt företag vilande och hon får då ersättning
som grundas på de senaste två årens inkomst. Det finns flera sätt att bestämma storleken på ersättningen och vi väljer alltid det mest fördelaktiga.

ANSTÄLLDA ALICE
Alice är redovisningsekonom och har haft flera visstidsanställningar i
Stockholm. Nu flyttar hon hem till Göteborg och det blir en dryg månads
glapp innan det nya fasta jobbet börjar. Som arbetslös får hon 80 procent
av det senaste årets genomsnittliga lön på 36 500 kr, eftersom hon är
med i både a-kassan och Civilekonomerna.

Arbetslöshetsförsäkringen
är en grundtrygghet som
låter dig slippa ekonomisk
oro - om det blir glapp
mellan två anställningar,
om du inte vill eller klarar
att arbeta kvar på ditt
nuvarande jobb eller om
du vill testa att starta eget.

@akademikernas

FÖRÄLDRALEDIGE FREDRIK
Fredrik har jobbat som notarie och därefter varit föräldraledig på heltid
med Signe, 18 månader. Efter föräldraledigheten blir han arbetslös i
några månader tills dess att han börjar vidareutbilda sig till domare.
A-kassan grundas på hans tidigare lön – tiden med föräldrapenning
hoppas över.

aea.se/blimedlem

@akademikernas

aea.se/blimedlem

”

Tänk att slippa ekonomisk ångest.
Tänk att kunna fokusera på
sitt jobb fullt ut.

ANSÖKAN
om medlemskap i Akademikernas a-kassa
Tips: Att bli medlem går snabbast på aea.se/blimedlem

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Akademikernas a-kassa
SVARSPOST
110654100
110 03 Stockholm

Tänk att kunna känna sig fri!
- MEDLEMMEN TOVE -

Det går bra att fota/scanna ansökan och
mejla den till oss på medlem@aea.se.

VAD GÄLLER FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING?
För att kunna få arbetslöshetsersättning måste du ha jobbat. Du ska ha
arbetat minst 80 timmar per månad i sammanlagt sex månader eller mer
före arbetslösheten. Även kortare anställningar som sommarjobb och
extrajobb på helger får räknas med.*
För att ersättningen ska baseras på din lön måste du ha varit medlem i
minst tolv månader i direkt anslutning till arbetslösheten och arbetat under den tiden. Om du har varit med kortare tid kan du få ett lägre belopp
som endast baseras på din arbetstid. Maxersättning är 910 kronor de
första 100 dagarna, sedan 760 kronor.
Alla månader som du har arbetat 80 timmar eller mer under det senaste
året räknas med. Har du arbetat mindre än 80 timmar eller inget alls och
varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid? Då kan kvalifikationstiden förlängas bakåt med samma antal månader som du jobbat lite eller
inget alls.

Jag ansöker om nytt medlemskap

Jag vill byta till er och vill att ni sköter bytet

MIN UTBILDNING
Min akademiska utbildning:
Antal högskolepoäng:			Studieort:
MITT ARBETE
Jag arbetar just nu		

Jag arbetar inte just nu

Vilken typ av arbete har du eller hade tidigare?
Jag är/var anställd
Din arbetsgivare (företagets namn):
Jag är/var företagare
Företagets namn:					Org.nr:
Hur vill du betala avgiften?

NÄSTAN ALLA FÅR ERSÄTTNING
Nästan alla som söker får ersättning. De som inte får det är ofta företagare som vill fortsätta driva sin verksamhet, studerande som vill fortsätta
studera eller personer som inte söker arbete.

*80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har du arbetat sammanlagt 480
timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan du ha rätt
till ersättning enligt alternativregeln. Läs mer på www.aea.se.

Autogiro

E-faktura

Pappersfaktura

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Datum och underskrift

Fullständiga villkor på aea.se.
Dina personuppgifter kommer att databehandlas.
Läs mer på aea.se/pul.

KOM IHÅG - BÅDA TVÅ BEHÖVS!

Fackförbund
+
a-kassa
=
inkomstförsäkring
Har du en inkomstförsäkring hos ditt fackförbund för
att kunna få ut 80 procent av hela din lön om du skulle
bli arbetslös?
Tänk på att du också måste vara medlem i a-kassan
för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Box 3536 • 103 69 Stockholm • 08-412 33 00 • info@aea.se • www.aea.se
@akademikernas

