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Vet du att det kan vara bra att vara med i a-kassan även när du pluggar?
Om du arbetar under studietiden kan du ha rätt till ersättning när studierna
är avslutade.
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För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du ha:
•
varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer.
•
uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i a-kassan.
Har du inte varit medlem i tolv månader får du ersättning enligt
grundbeloppet.
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Vi är a-kassan för dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges
välfärd. Du som jobbar eller senast jobbade inom vårt verksamhetsområde
kan bli medlem hos oss. Ansök online på www.akassanvision.se.
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Om du även är med i Vision har du en kompletterande inkomstförsäkring.
För att kunna tal del av den måste du också vara medlem i a-kassan.
Tillsammans med ersättningen från a-kassan kan du få en ersättning som
är beräknad på upp till 80 procent av din lön före skatt, se www.vision.se.
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