Från och med april
ska du betala din a-kasseavgift
direkt till Akademikernas a-kassa
Nu inför Sveriges Arbetsterapeuter en ny betalningsrutin för att effektivisera
hanteringen av avgiften till a-kassan. Det innebär att du från och med april
ska betala din a-kasseavgift direkt till Akademikernas a-kassa istället för att,
som nu, betala den till förbundet. Fackavgiften kommer du förstås fortsätta
att betala direkt till Sveriges Arbetsterapeuter.
Välj betalsätt till Akademikernas a-kassa
April 2020 är den första månaden som a-kasseavgiften på 110 kronor ska betalas direkt
till Akademikernas a-kassa. Medlemskapet i a-kassan löper på som tidigare, utan avbrott.
Den enda skillnaden är att du får din faktura rörande a-kasseavgiften från a-kassan och
inte från förbundet.
Det enda du behöver göra nu är att välja hur du vill betala din avgift till a-kassan.
• Autogiro kan du skaffa här (akademikernasakassa.se/autogiro) eller i din internetbank
om du hellre vill det.
• E-faktura skaffar du själv i internetbanken.
Om du inte gör något val kommer du att få en faktura hem i brevlådan, eller till din
digitala Kivra-brevlåda om du har en sådan.
Fortsätt att betala förbundsavgiften till Sveriges Arbetsterapeuter
Din avgift till Sveriges Arbetsterapeuter ska du fortsätta att betala – du behöver inte göra
något – beloppet justeras automatiskt oavsett betalsätt. Har du ännu inte anmält autogiro till förbundet, passa på nu! Du anmäler det i din internetbank. Det är viktigt att du
fortsätter att vara medlem i förbundet, eftersom din inkomstförsäkring ingår i medlemskapet i Sveriges Arbetsterapeuter.
Du kan vara trygg
Det är bara betalningsrutinen som ändras. Medlemskapet i förbundet och den inkomstförsäkring du har påverkas inte, och inte heller medlemskapet i a-kassan. Du har alltså precis
samma trygghet! Läs mer om din förmånliga inkomstförsäkring på andra sidan!
Frågor?
Om du har frågor om den nya betalningsrutinen kan du ringa Akademikernas a-kassa
på 08-4123300 för att få hjälp. Om du har frågor om ditt förbundsmedlemskap kan du
ringa Sveriges Arbetsterapeuter på telefon 08-507 488 00.
För mer information besök:
akademikernasakassa.se eller arbetsterapeuterna.se

I ditt
medlemskap ingår
en riktigt bra inkomstförsäkring som kompletterar
din a-kassa upp till 80 procent
av din inkomst om du skulle
bli ofrivilligt arbetslös!

Säkra inkomsten
med vår inkomstförsäkring
Om du blir arbetslös kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop.
Genom ditt medlemskap i a-kassan får du maximalt 20 020 kronor i månaden
i ersättning, brutto. Det motsvarar cirka 14 000 kronor i månaden efter skatt.
Med inkomstförsäkringen får du mer!
Korta fakta
l Kräver medlemskap i Akademikernas a-kassa och rätt till ersättning från den.
l Gäller endast ordinarie medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter
och medlemmar med reducerad avgift.
l 80 procent av din bruttoinkomst, av maximalt 50 000 kronor/månad.
l 120 ersättningsdagar, cirka sex månader.
l Ger ersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.
l Det finns ett arbetskrav om tolv månaders arbete.
l Du ska ha omfattats av inkomstförsäkringen i minst 12 månader innan du blir arbetslös.
Du kan tillgodoräkna dig tid i andra inkomstförsäkringar i kvalificeringstiden.
l Om du vill förlänga försäkringen med ytterligare 180 dagar eller om du har en högre
månadslön, kan du teckna en tilläggsförsäkring.
Din		 A-kassa 				
inkomst		 dag 1-100/dag 101-120

Inkomstförsäkring
		
dag 1-100/dag 101-120		

Din ersättning
dag 1-120

24 000		
26 000		
28 000		
30 000		
35 000		
40 000		
50 000		

-/2480					
780/4080				
2380/5680			
3980/7280			
7980/11 280		
11 980/15 280		
19 980/23 280		

19 200
20 800
22 400
24 000
28 000
32 000
40 000

19 200/16 720				
20 020/16 720				
20 200/16 720				
20 200/16 720				
20 200/16 720				
20 200/16 720				
20 200/16 720				

Läs mer om inkomstförsäkringen på
inkomstforsakring.com/sverigesarbetsterapeuter.

Viktigt att komma ihåg: Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.
Men den kräver även medlemskap i Akademikernas a-kassa.

