
Ansökan om medlemskap i Unionens arbetslöshetskassa
Vänligen texta uppgifterna nedan

Jag vill bli medlem i Unionens a-kassa från och med:

Den 1:a Månad*: År:

Jag arbetar just nu Jag har arbetat tidigare

Nej

Nej

Ja, jag är medlem i följande a-kassa:

Ja

Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat är riktiga och fullständiga

1. PERSONUPPGIFTER

2. ARBETE/ EGEN VERKSAMHET

3. ARBETE UTOMLANDS

4. JAG ÄR MEDLEM I EN ANNAN A-KASSA 

Jag har arbetat utomlands

6. UNDERSKRIFT

Förnamn

Namnteckning

Adress

Postnummer

Telefon

Efternamn

Om ja, vilket land Fr.o.m. T.o.m.

Datum

Ort

E-post

Personnummer

Ev. c/o

Arbetsgivare Fr.o.m. T.o.m.

* Medlemskap kan tidigast beviljas från och med den månad då ansökan kommer in till oss.

Du kan bli medlem hos oss om du arbetar i dag, eller om ditt senaste arbete var inom vårt verksamhetsområde. Kryssa i ett alternativ. 

Jag vill ha hjälp att byta a-kassa 
Jag ger Unionens arbetslöshetskassa fullmakt att 
avsluta medlemskapet i min nuvarande a-kassa.

Om du är företagare ange företagets namn och organisationsnummer Fr.o.m. T.o.m.

Dina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Skicka blanketten till:
Unionens arbetslöshetskassa, Fe 14, 930 88 Arjeplog

Om du är medlem i en annan a-kassa behöver du avsluta ditt medlemskap 
där innan du kan få ett medlemskap hos oss. Skicka in din ansökan om 
medlemskap i samma månad som du meddelar din nuvarande a-kassa att du 
vill avsluta medlemskapet, så att du får ett sammanhängande medlemskap.

Jag byter a-kassa själv

Nej Ja
5. FÅR DU ERSÄTTNING NU ELLER HAR DU NYLIGEN
SÖKT ERSÄTTNING FRÅN EN ANNAN A-KASSA? (Om Ja, läs mer på baksidan.)

Jag arbetar/arbetade som Ort

138 000



Verksamhetsområde 
Information om vilka yrken som hör till vårt verksamhetsområde hittar du på 
www.unionensakassa.se. Kom ihåg att det även finns andra a-kassor där du kan
bli medlem, läs mer på www.hejakassa.se.

Får du ersättning nu eller har du nyligen sökt ersättning från en annan a-kassa?
Om du får eller nyligen har sökt arbetslöshetsersättning från en annan a-kassa och 
ska fortsätta söka ersättning, men nu från oss, behöver du skicka in en Anmälan om 
arbetslöshet och dina tidrapporter till oss. Det gör du enklast på Mina sidor.

Det är viktigt att du inte skickar in tidrapporter till din tidigare a-kassa efter att du 
har  blivit medlem hos oss. Kom också ihåg att tala om för Arbetsförmedlingen att du 
har bytt a-kassa.

Information om personuppgifter
Dataskyddsförordningen

Innan du lämnar dina uppgifter vill vi informera om hur vi behandlar dem:

Vi på Unionens arbetslöshetskassa värnar om våra medlemmars integritet. Du som 
medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt och 
med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina 
personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna 
utöva dem på ett smidigt sätt.

Unionens arbetslöshetskassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett 
riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i 
dataskyddslagstiftningen. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om 
dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från 
någon annan.

Vi behandlar dina uppgifter främst för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och 
utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Grunden för behandlingen är i de flesta 
fall vår myndighetsutövning.

Läs mer om behandling av personuppgifter på:
www.unionensakassa.se/personuppgifter




