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ANSÖKAN OM AVSLUTAT MEDLEMSKAP
En ansökan om avslutat medlemskap ska göras skriftligen. Ett medlemskap kan inte
avslutas retroaktivt. Medlemskapet fortsätter till den sista dagen i den månad
ansökan kom a-kassan tillhanda. A-kassornas verksamhet är lagstadgad.
Bestämmelser är reglerat i § 40 lagen om arbetslöshetskassor.
Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer ( 10 siffror)

Adress

Telefon bostad

Postort

Postnummer

Telefon mobil

Uppgifter om avslutat medlemskap
Mitt medlemskap i Hamnarbetarnas A-kassa vill jag ska
upphöra vid utgången av

Månad

År

Anledning till att jag vill avsluta medlemskapet
Jag ska bli medlem i en annan a-kassa

Ja

Ange vilken a-kassa ______________________________________________
Pension

Ja

Annan anledning

Ja
Orsak ______________________________________________

Underskrift
Namnteckning

Ort och datum

Sänd denna blankett till; Hamnarbetarnas A-kassa, FE 66, 930 88 Arjeplog

Information till dig som vill avsluta medlemskapet
Avgift ska betalas fram till den sista dagen för medlemskapet.
Medlemsavgift betalas för innevarande månad. Exempel avgift för januari ska vara
betald senast sista januari.
Om du betalar din avgift via autogiro tänk då på att inte makulera medgivandet före
sista avgiften är dragen. Autogiromedgivandet avslutas i samband med att vi beslutar
att ditt medlemskap upphör.
Avslutar du medlemskapet för att bli medlem i en annan a-kassa, tänk då på att söka
medlemskap i den nya a-kassan i omedelbar anslutning till att ditt medlemskap hos
oss upphör. Ett medlemskap kan beviljas tidigast från den 1;a i den månad ansökan
om medlemskap kom a-kassan tillhanda.
Om du helt säger upp medlemskapet i a-kassan bör du vara medveten om att det tar
12 månader innan du har ett fullständigt försäkringsskydd om du skulle söka
medlemskap i en a-kassa på nytt i framtiden.
Avslutar du medlemskapet när du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan
beloppet på ditt aktivitetsstöd bli lägre.
Om du avslutar medlemskapet för att arbeta i annat EU- eller EES-land, tag kontakt
med oss redan nu för att få information om de särskilda regler som gäller för obrutet
medlemskap i a-kassan.

