
Anmälan om utträde

Akademikernas a-kassa

SKA DU BYTA A-KASSA?
Du vet väl att du inte behöver byta a-kassa om du byter jobb eller startar eget? 
Akademikernas a-kassa försäkrar alla akademiker, oavsett sysselsättning.

STUDERANDE, FÖRÄLDRALEDIG ELLER AKTIVITETSSTÖD?
Det är viktigt att du står kvar som medlem i a-kassan när du är studerande eller föräldra-
ledig. Tiden som du inte arbetar får i de flesta fall hoppas över, och ersättningen kan i de 
fallen grundas på arbetet som du hade före ledigheten.

Tänk på att det tar tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd om du går med 
igen efter att ha gått ur. Skulle du ha aktivitetsstöd från Försäkringskassan sänks det till 
maximalt 223 kronor per dag om du avslutar ditt medlemskap.

Medlemskapet avslutas vanligtvis vid ett månadsskifte och aldrig retroaktivt. För att kunna 
tillgodoräkna dig medlemskapet vid byte av a-kassa ska du ansöka om medlemskap i den 
nya a-kassan senast månaden efter att medlemskapet i Akademikernas a-kassa avslutats. 

Jag vill avsluta mitt medlemskap i a-kassan (närmast kommande månadsskifte)

Jag vill avsluta mitt medlemskap i a-kassan vid ett senare datum, nämligen: _________________ 

Jag vill avsluta mitt medlemskap i a-kassan och byta a-kassa till: ___________________________ 

Jag är osäker på om jag ska vara kvar eller inte. Jag vill att Akademikernas a-kassa kontaktar mig.

(Medlemskapet avslutas aldrig bakåt i tiden.)

ANMÄLAN OM ÅTERBETALNING TILL BANKKONTO:
Om du betalt in medlemsavgift för a-kassan som avser period efter beslutat utträdesdatum 
har du rätt att få denna återbetald. Om du har pengar tillgodo vid utträdet kan vi sätta in 
pengarna direkt på ditt konto – ange ditt konto nedan.  Om du inte meddelar kontonummer 
får du pengarna på en utbetalningsavi.

Kontonummer för återbetalning:

Kontonummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Clearingnummer (fyra siffror):__ __ __ __ - __ *

* 5:e siffran i clearingnumret gäller endast konto i Föreningssparbanken/Swedbank

DINA KONTAKTUPPGIFTER
Namn:

Personnr:

Mobil:

E-postadress:

Datum och underskrift

Mejla blanketten till  
medlem@ 

sverigesingenjorer.se 
eller posta den till  

Sveriges Ingenjörer,  
Medlemsservice,  

Box 1419,  
111 84 Stockholm
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