
Blanketten lämnas till ditt fackombud eller postas till Seko. Portot är betalt!

Inträdesansökan medlemskap i Seko
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Datum Namnteckning

Sökande

Förnamn

Utdelningsadress

Efternamn

c/o-adress

Postnummer Postadress

E-post Telefon dagtid

Personnummer

Har begärt utträde från förbund – ange vilket Varit medlem till och med Ansöker om inträde i Seko från och med

Ankom Seko

Ta del av fullständiga villkor och information om vår behandling av dina personuppgifter på: www.seko.se/personuppgifter.

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag godkänner att Seko, inom förbundets verksamhetsområde, får behandla de uppgifter jag 
överlämnar. Jag godkänner att förbundet tar ut medlemsavgifter och eventuella avgifter för gruppförsäkringar hos Folksam genom löneavdrag eller 
på det sätt förbundet beslutar om. Jag godkänner att Seko och Sekos a-kassa samarbetar vid hantering av underlag vid eventuell arbetslöshet och 
vid administration av mina medlemskap samt att mina uppgifter behandlas av samarbetspartners för att jag ska få del av erbjudanden, förmåner, 
information och tjänster som har samband med medlemskapen.

Fullmakt och samtycke

1. Yrkesgymnasium SlutStart
2. Studerandemedlemskap

Elevmedlemskap

Kollektiv hemförsäkring önskas Ja  Nej     Vill gå medlemsutbildning/introduktionsutbildning Ja  Nej

Medlemsförmåner – läs mer på www.seko.se

Arbetsgivare Arbetsplats

Anställningsform  Tills vidare fr o m      Viss tid fr o m                    t o m

Yrke Genomsnittlig lön per månad före skatt

Anställning 

Betala din avgift via autogiro så gör du både dig själv och miljön en tjänst.  Anmäl dig på seko.se/autogiro.

Bli medlem i a-kassan idag på sekosakassa.se/blimedlem. 

Du kan också skicka ett sms med texten SEKOSAK till nummer 71 350 så ringer någon från a-kassan upp och 
hjälper dig att slutföra din ansökan.

Välkommen!

Kom ihåg att ansöka om medlemsskap i a-kassan



Tejpa och 
skicka in din 

vikta ansökan.

Tejpa och
 skicka in din 

vikta ansökan.

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

Seko,  Service- och kommunikationsfacket
Svarspost
Kundnummer 202 724 87
110 01 Stockholm


