Det här är bra
att veta om
a-kassan

Välkommen till oss!
Som medlem i a-kassan försäkrar du din lön. Det är en trygghet
om du skulle bli arbetslös. Hos oss kan du som jobbar eller har
jobbat inom någon av Sekos branscher bli medlem.
Ansök om medlemskap på sekosakassa.se/blimedlem redan
idag så förlorar du ingen viktig medlemstid!
För dig som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko ingår en
inkomstförsäkring som kan ge dig ännu mer i plånboken om du skulle bli
arbetslös. Läs mer på seko.se.

Avgifter
Välj autogiro. Auto-

giro är det absolut bästa sättet
att betala dina medlemsavgifter
på eftersom pengarna dras direkt
från ditt konto. Är du medlem i
bara a-kassan anmäler du autogiro
på vår webbplats. Är du medlem
i både a-kassan och facket gör du
det på Sekos webbplats. Signera
med BankID. Aktuell medlemsavgift ser du på webbplatsen.

Vi är här för dig. Hör av dig

om du har frågor om ditt medlemskap
eller om a-kassan i stort! Vi har kunnig
personal på plats alla helgfria vardagar
mellan klockan 08.00 och 16.00 för att
kunna svara på dina frågor.
Du som redan är medlem kan mejla
oss direkt från vår e-tjänst Mina sidor
så svarar vi på din sida. Annars kan du
ringa oss på 020-678 000, chatta med
oss på sekosakassa.se eller mejla oss på
akassan@seko.se.

Vem kan få ersättning?
Alla kan ansöka om ersättning
men för att få ersättning som
baseras på din tidigare
inkomst ska du ha varit
medlem i minst tolv månader
och uppfylla både grund- och
arbetsvillkoren.
Du som beviljas ersättning som baseras på
din tidigare inkomst kan som mest få 80
procent av din tidigare lön. Det finns dock
en övre gräns som brukar kallas för taket i
a-kassan. Information om taket hittar du
på vår webbplats sekosakassa.se. Du som
omfattas av Sekos inkomstförsäkring bör
undersöka möjligheterna att ansöka om
ersättning från den. Läs mer på seko.se.

Grundersättning
Om du inte varit medlem i tolv månader
men i övrigt uppfyller villkoren kan få
det som kallas för grundersättning. Hur
hög grundersättningen är kan du också
läsa mer om på vår webbplats.

Grundvillkoren

Att uppfylla grundvillkoren
innebär att man är anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, vill och kan jobba
minst tre timmar om dagen,
minst 17 timmar i veckan och i
övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsvillkoret

Förenklat innebär ett arbetsvillkor att du måste ha arbetat
en viss mängd timmar under
det senaste året för att ha rätt
till ersättning från oss på
a-kassan.
Exakt hur många timmar som
gäller kan du läsa mer om på
sekosakassa.se. Sök på ordet
arbetsvillkor.

Håll koll på detta om
du blir arbetslös
1

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Var noga
med att sköta kontakterna med Arbetsförmedlingen och följ de anvisningar du får därifrån.

2

Logga in på vår e-tjänst Mina sidor med hjälp av e-legitimation/
BankID. Det gör du från startsidan på sekosakassa.se.

3

Följ instruktionerna på din personliga Att göra-lista på Mina sidor.
Hör alltid av dig till oss om du har några frågor.

4

Alla våra utbetalningar görs via Swedbank. Har du inget konto där
får du en utbetalningsavi. Du kan själv ändra det konto du får
ersättningen till på www.swedbank.se/kontoregister.

5

När vi fattat ett beslut skickar vi det till Mina sidor om du inte angett
annat. På Mina sidor fyller du också i dina tidrapporter. Vänta inte
med att fylla i och signera den första tidrapporten. Om du har rätt till
ersättning ska du fortsättningsvis tidrapportera senast midnatt på
måndagar så får du ersättningen utbetald på torsdag samma vecka.

Kontakta oss!

Ring oss på 020-678 000 eller
chatta med oss på sekosakassa.se.
Om du är arbetslös och använder Mina
sidor kan du mejla oss därifrån så får du
svar på din personliga sida. Välkommen!
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Det finns några saker som är viktiga att tänka på om du
blir arbetslös.

