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Utträdesansökan
1. PERSONUPPGIFTER

Använd bara kulspetspenna med blå eller svart skrift, v.g. texta!
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Adress

E-postadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer bostad

Mobiltelefonnummer

2.UTTRÄDE
Du vet väl om att du kan behålla ditt medlemskap i Ledarnas arbetslöshetskassa även om du byter fackförbund eller om du startar eget
företag. Du hittar mer information på vår webbplats, www.ledarnasakassa.se
Vad är skälet till att du begär utträde från Ledarnas arbetslöshetskassa?
Jag har bytt yrkeskategori

Jag önskar utträde från och med
År (åååå)

Månad (mm)

Dag (dd)

Jag har startat företag
Jag har bytt fackförbund
Annat skäl

3. ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERGÅNG TILL ANNAN ARBETSLÖSHETSKASSA
 Kontakta den nya arbetslöshetskassan innan du ansöker om utträde. Detta för att det inte ska uppstå ett avbrott vid övergången mellan
arbetslöshetskassorna

 Vänta inte på intyget om medlemskap innan du skickar in inträdesansökan till den nya arbetslöshetskassan
 Inträde i en arbetslöshetskassa beviljas från den första i månaden. Begär därför utträde från den sista i månaden innan för att undvika
avbrott i medlemskapsperioden

 Vi skickar intyg om medlemskap elektroniskt till den nya arbetslöshetskassan när utträdet är registrerat

4. INFORMATION OM UTTRÄDE
Utträde kan tidigast beviljas från och med den dag din begäran
om utträde inkommer till oss. Observera att du måste betala för
alla månader som du varit medlem. Det innebär att medlemsavgiften måste betalas för hela månaden även om du beviljas
utträde från ett tidigare datum än den sista i månaden.
Vi rekommenderar därför att du begär utträde från och med den
sista i en månad dels för att undvika att få ett uppehåll i medlemstiden/medlemskapet om du har för avsikt att gå med i en
annan a-kassa och dels för att du ändå måste betala din avgift för
hela månaden.

Om arbetslöshetskassan måste skicka en betalningspåminnelse
för obetalda månadsavgifter tillkommer en extra avgift. Ett vidare
inkassoförfarande och ansökan om betalningsföreläggande medför ytterligare kostnader.
Observera även att utträde under tid med aktivitetsstöd kan påverka din ersättningsnivå - kontakta Ledarnas arbetslöshetskassa
för mer information.
Om du som medlem i chefsorganisationen Ledarna väljer att inte
vara medlem i en godkänd arbetslöshetskassa kan du, från och
med 1 juli 2014, ändå omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring.
Mer information om inkomstförsäkringen hittar du på
www.bliwa.se/ledarna.

5. SÖKANDES UNDERSKRIFT
Ansökan skickas till:
Ledarnas arbetslöshetskassa
Box 12110,
102 23 Stockholm
www.ledarnasakassa.se

Datum (åååå-mm-dd)

Namnteckning

Ort

