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Tjänar du som
studerar på att
vara med?
Vet du om att du kan få ersättning från a-kassan under tiden
som du söker jobb efter din examen? Om du arbetar extra
kan det vara en bra idé att gå med i a-kassan redan under
studietiden.
Akademikernas a-kassa
Om du studerar och har som mål att ta minst 180 högskolepoäng är
Akademikernas a-kassa arbetslöshetskassan för dig. Hos oss kan du som
studerar vara medlem för endast 100 kronor i månaden.

Exempel
Rickard tar sin lärarexamen i januari 2016 och börjar söka jobb. Den
första arbetslösa dagen går han till arbetsförmedlingen och anmäler
att han är arbetslös. Han har varit medlem i Akademikernas a-kassa
under studietiden och har både sommarjobbat och jobbat extra på
helgerna. Sammanlagt har han i minst sex månader arbetat mer än
80 timmar i månaden de senaste åren och har rätt till ersättning
från a-kassan, eftersom hans studietid är överhoppningsbar.

Är det värt att vara med i Akademikernas?
Vi tycker att alla som jobbar ska vara med i a-kassan. Svarar du ja på
någon av dessa frågor tycker vi att du ska gå med.
Jag jobbar. Både sommarjobb och extrajobb räknas.
Jag jobbade före studierna.

Krav för att få ersättning
För att kunna få arbetslöshetsersättning måste du ha jobbat. Du ska ha
arbetat minst 80 timmar per månad i sammanlagt sex månader före arbetslösheten. Även kortare anställningar som sommarjobb och extrajobb
på helger får räknas med.* Det här kallas för arbetsvillkor.
För att ersättningen ska baseras på din lön måste du ha varit medlem i
minst tolv månader och under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret. Om
du har varit med kortare tid kan du få ett lägre belopp som endast baseras på din arbetstid. Maxersättning är 910 kronor de första 100 dagarna,
sedan 760 kronor.

Arbete före studierna räknas också
Alla månader som du har arbetat 80 timmar eller mer räknas med. Har
du arbetat mindre än 80 timmar eller inget alls får studierna hoppas
över om de avslutats efter att du fyllt 25 år eller om du arbetat heltid i
minst 5 månader före studierna. Har du studerat på deltid får studierna
inte hoppas över.
Dina studier måste vara avslutade eller definitivt avbrutna för att du ska
ha rätt till ersättning. Därför kan du inte få ersättning under sommarlov
eller andra studieuppehåll.
*80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har du arbetat sammanlagt 480 timmar,
minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan du ha rätt till ersättning
enligt alternativregeln. Läs mer på www.aea.se.

Jag är med i en annan a-kassa.

ANSÖKAN om medlemskap i Akademikernas a-kassa
Jag ansöker om medlemskap.

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Jag vill byta till er och vill att ni sköter bytet.
Jag är med/ska gå med i detta förbund:

För- och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
Mejl:
Datum och underskrift

Akademikernas a-kassa
SVARSPOST
110654100
110 03 Stockholm

Fullständiga villkor på aea.se
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