
1

2. Min nuvarande sysselsättning

3. Byte av a-kassa

4. Underskrift

Ansökan om medlemskap i 
Akademikernas a-kassa (AEA)

+ 

+ 

+ 

+ 

+ Din senaste eller nuvarande arbetsgivare:

Jag arbetar. Ange din arbetstid per vecka i procent eller timmar:

E-post Telefon BrevOm AEA saknar uppgifter i mitt ärende vill jag helst bli kontaktad via: 

Jag arbetar inte just nu för att jag:

1. Personuppgifter
Namn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Adress

Arbetsgivare/Företagets namn Arbetsort (ange land vid utlandsarbete) Anställd fr.o.m - t.o.m.

Postadress

Tel nr E-postc/o

Jag vill byta till AEA från: 

Jag vill att AEA sköter bytet och skickar med fullmakten.

Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat är riktiga. Uppgifterna kommer att databehandlas. Vi kommer att i 
förekommande fall hämta uppgifter om tidigare medlemskap i annan a-kassa.

BlankettID

138114

Datum Underskrift

Skicka din ansökan till:
Civilekonomerna
Box 4720
116 92 Stockholm



2

Ansökan om medlemskap i AEA 
För att kunna bli medlem i AEA behöver du vara akademiker 
och ha arbetat. Ditt senaste arbete ska ha varit i Sverige. Du 
som är eller har varit medlem i något av Saco:s fackförbund, 
Vårdförbundet eller AEA uppfyller akademikerkravet.

Du kan tidigast bli medlem från den första i den månad som 
ansökan kommer in till oss.

Nuvarande sysselsättning 
Du uppfyller arbetskravet om du arbetar eller senast arbetade 
i Sverige. Även om du inte arbetar just nu kan du bli medlem. 
Ange då vad du gör just nu, t.ex. studerar, är arbetslös eller är 
föräldraledig.

Vilken din nuvarande sysselsättning än är ska du ange vilken 
arbetsgivare du arbetar för eller senast arbetade för. Är du 
egen företagare anger du namnet på ditt företag.

Har du senast arbetat utomlands, anger du i vilket land. Ta 
kontakt med AEA Utland på 08-412 33 00, för mer informa-
tion.

Byte av a-kassa
Är du medlem i en annan a-kassa och vill byta till AEA? Vi kan 
hjälpa dig att byta till oss. Fyll i fullmakten, så begär vi utträde 
för din räkning. Du behöver inte kontakta din a-kassa och vi 
ser till att det inte blir något avbrott i medlemstiden. Kom ihåg 
att ange vilken a-kassa du är medlem i.

Du kan givetvis avsluta medlemskapet själv. Det är då viktigt 
att du skickar in ansökan till oss samtidigt som du begär ut-
träde ur din nuvarande a-kassa, för att du ska få ett samman-
hängande medlemskap.

När din ansökan är beviljad får du ett medlemsbevis per post.

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 det så kallade arbets-
villkoret. Läs mer om vad arbetsvillkoret innebär och hur du 
kvalificerar dig för ersättning på aea.se.

Har du något att tillägga till din ansökan?
Vill du lämna ytterligare uppgifter om din ansökan går det bra 
att skriva det i ett brev och skicka det med ansökan.

Om ditt medlemskap och hur du fyller i blanketten

Kontakta AEA:s medlemsservice
Ring gärna AEA:s medlemsservice på 
08-412 33 00 eller mejla till 
medlem@aea.se.


