
Välkommen till 
oss på a-kassan!

Vad är a-kassan?
A-kassan är en frivillig försäkring för alla som arbetar. Du som  
har varit medlem i en a-kassa i tolv månader och uppfyller villkoren  
för rätt till ersättning kan få upp till 80 procent av din tidigare lön  
vid arbetslöshet. Det finns dock ett maxtak. 

Vem kan bli medlem i a-kassan?
Du som arbetar inom de branscher som Seko organiserar är väl-  
kommen som medlem hos oss i Sekos a-kassa. Är du medlem  
i både a-kassan och facket (Seko) ingår en inkomstförsäkring i ditt  
medlemskap som kan ge dig 80 procent av din faktiska lön vid arbets- 
löshet.

Vad kostar det? 
Avgiften är olika beroende på om du är medlem i enbart a-kassan  
eller i både a-kassan och facket. På sekosakassa.se hittar du aktuella  
medlemsavgifter. 

Är du inte redan medlem? Ansök i dag! 
Ansökte du om medlemskap hos oss i samband med att du blev  
medlem i facket? Vilket klokt val! Om du inte gjorde det kan du  
göra det på sekosakassa.se/medlemskap. Gör det redan  
i dag så missar du ingen värdefull medlemstid. 
 

Välkommen till oss!



Därför är vi  
a-kassan för dig

*=Förutsättningen är att du varit medlem i en a-kassa i tolv månader  
    och i övrigt uppfyller villkoren för rätt till ersättning. 

A-kassan+facket=Trygghet
För dig som är medlem i både a-kassan och fackförbundet Seko 
ingår förbundets inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den ger 
dig 80 procent av din faktiska lön om du skulle bli arbetslös*.

Vi är professionella
Inom ramen för den lagstiftning som styr vår verksamhet ser vi  
alltid till våra medlemmars bästa. Vi har många års samlad  
erfarenhet och vi kan arbetslöshetsförsäkringen på våra fem fingrar.

Vi är tillgängliga
Vi nås på telefon helgfria vardagar och vi har riktigt korta svarsider.  
Du kan också nå oss på Mina sidor eller via chatten på vår webbplats.

Vi kan Sekos branscher
Ingen annan a-kassa kan Sekos branscher bättre än vi. Vi vet när  
konjunkturen svänger och vi vet hur förutsättningarna ser ut inom  
Sekos olika verksamhetsområden. Den kunskapen har du glädje  
av som medlem.

Våra medlemmar gillar oss
Vi frågar regelbundet vad våra medlemmar tycker om oss och vi blir  
alltid lika glada när vi får svaret: De gillar oss. Ansök om medlemskap  
på sekosakassa.se du också om du inte redan är medlem. Välkommen!
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