
Fem argument att välja oss!

• Landa mjukare!  
Genom att vara medlem hos oss försäkrar du din  
inkomst om du skulle förlora ditt arbete.

• A-kassa – inte konstigare än andra försäkringar! 
Det är självklart att försäkra hem och bil. Men det  
är minst lika viktigt att försäkra inkomsten. 

• Vi kan din bransch! 
Alla a-kassor följer samma regelverk, men vi är den  
a-kassa som kan din bransch bäst. Vi har också  
fördelen att ha ett nära samarbete med Vision.

• Har du råd att inte vara med? 
Som medlem i en a-kassa kan du få upp till  
20 020 kronor per månad före skatt. Utan  
medlemskap får du som mest 8 030 kronor. 

• Ännu bättre med Visions inkomstförsäkring! 
Är du även med i Vision och har rätt till den  
kompletterande inkomstförsäkringen kan du få  
en ersättning som är beräknad på 80 procent  
av din lön före skatt. Men då behöver du vara                      
med i en a- kassa. 

Bli medlem idag!
www.akassanvision.se
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