Sveriges Ingenjörer
Box 1419, 111 84 Stockholm
Besöksadress Malmskillnadsgatan 48
Telefon 08-613 80 00 fax 08-796 71 02
medlem@sverigesingenjorer.se
www.sverigesingenjorer.se

Vill du missa allt det här?
Eftersom du ska bli ingenjör, är det förstås hos Sveriges Ingenjörer du hör hemma. Ett medlemskap hos oss innebär att du inte behöver byta fackförbund när du börjar jobba, vilket kan
kännas skönt.
Din avgift som studerandemedlem är kraftigt rabatterad under hela studietiden (15 kronor
per månad), och du får mycket för pengarna.
Ny Teknik
Din prenumeration på NyTeknik ger dig möjlighet att hålla dig à jour med vad som
händer i världen. Utan medlemskapet i Sveriges Ingenjörer kostar prenumerationen
2115 kronor per år (med studentrabatt 499 kronor/år). Som medlem ingår prenumerationen i
din medlemsavgift som är 15 kr per månad.
Försäkringar
Ingen vet när olyckan är framme. I ditt studentmedlemskap ingår en studentolycksfallsförsäkring som gäller maximalt till 40 års ålder. Dessutom får du rabatt på en riktigt bra studenthemförsäkring. Du som är över 40 kan teckna förmånliga försäkringar genom Akademikerförsäkring. Läs me på www.sverigesingenjorer.se/studentforsakring
Stipendier
Som studerandemedlem i Sveriges Ingenjörer kan du söka pengar ur de stipendiefonder
som förbundet förvaltar.
Exjobbservice
Du kan få tips om hur du hittar exjobb och hur du ökar dina chanser att få exjobba med det
du vill och på det företag du drömmer om att få jobba.
Cv-granskning
När du söker jobb är ditt ansökningsbrev och cv avgörande för om du ska få komma vidare
till intervju eller ej. Som en hjälp på vägen kan vi granska ditt cv och ge dig feedback inför
jobbsökandet.
Sommarjobb/extrajobb
Om du har frågor om till exempel hur lång en arbetsdag får vara, om man får semesterersättning för sommarjobb, intjänande av pension och sådant, är du alltid välkommen att
kontakta vår rådgivning på telefon 08-613 80 00.
Det vore väl synd att missa allt det här? Har du frågor om förmåner, avgifter, inkomstförsäkring eller vill diskutera vår verksamhet är du varmt välkommen att ringa oss på telefon
08-613 80 00.

Ulf Bengtsson
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Anmälan om utträde – student
Du vet väl vad du går miste om när du går ur Sveriges Ingenjörer?


Jag säger upp min prenumeration på Ny Teknik.



Jag säger upp mina medlemsförsäkringar.



Jag säger upp min rätt till karriärservice.



Jag säger upp min rätt att söka stipendier.

För att utträdet ska verkställas
måste du skicka in denna
blankett. Enligt förbundets stadgar kommer ditt medlemskap
att upphöra vid månadsskiftet
efter det att blanketten inkommit till förbundet. Medlemsavgiften kommer att debiteras fram
till det datum utträdet träder i
kraft.
För mycket inbetald
medlemsavgift återbetalas ej.

Har du just tagit examen eller börjat jobba?
Grattis! Då är det dags att uppgradera ditt medlemskap till ett ordinarie. Det innebär att du
får stöd och hjälp med din trygghet, lön och karriär genom hela arbetslivet från och med nu.
För detta betalar du i början bara 60 kronor per månad i medlemsavgift. Det är viktigt att du även
går med i a-kassan. Den fungerar som en försäkring och ger dig en grundläggande ekonomisk
trygghet om du skulle bli av med jobbet. Läs mer på studentsidorna på www.sverigesingenjorer.se

Är du medlem i a-kassan?
Är du medlem i AEA (Akademikernas a-kassa) kan du även välja att avsluta ditt medlemskap där.
Väljer du att gå ur a-kassan förlorar du möjlighet att få ersättning vid en eventuell arbetslöshetsperiod eller vid ett glapp
mellan dina anställningar. Om du önskar avsluta ditt medlemskap i a-kassan fyller du i bifogad blankett.

Varför vill du gå ur Sveriges Ingenjörer?
Du vet väl att du kan ringa oss på 08-613 80 00 så fort du har en fråga.







Byter studieinriktning/avbryter studier
Har tagit examen och/eller börjat arbeta.  Gör om ditt studerandemedlemskap till ett ordinarie medlemskap.
Missnöjd med medlemskapets förmåner  Har du bra idéer? Ring oss och tyck till!
Arbete utomlands  Du vet väl att vi har utlandsmedlemskap?
Egenföretagare  Du vet väl att vi har egenföretagarservice?



Annan anledning/kommentar:

Namn
Personnummer

Telefon

Datum och underskrift
Jag vill att utträdet ur förbundet ska gälla från  Så snart som möjligt  Senare datum
Blanketten skickas till Sveriges Ingenjörer, Medlemsservice, Box 1419, 111 84 Stockholm eller mejlas till
medlem@sverigesingenjorer.se

Anmälan om utträde - AEA
(Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa)
Ska du byta a-kassa?
Du vet väl att du inte behöver byta a-kassa bara för att du byter jobb eller startar eget?
Akademikernas a-kassa försäkrar alla akademiker, oavsett sysselsättning.

Studerande, föräldraledig eller aktivitetsstöd?
Det är även viktigt att du står kvar som medlem i a-kassan när du är studerande eller föräldraledig.

Tänk på:
att det tar tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd om du går med igen efter att ha gått ur.
Skulle du ha aktivitetsstöd från Försäkringskassan sänks det om du avslutar ditt medlemskap.
Medlemskapet avslutas vanligtvis vid ett månadsskifte och aldrig retroaktivt. För att kunna
tillgodoräkna dig medlemskapet vid byte av a-kassa ska du ansöka om medlemskap i den
nya a-kassan senast månaden efter att medlemskapet i AEA avslutats.



Jag önskar avsluta mitt AEA-medlemskap (närmast kommande månadsskifte).



Jag önskar avsluta mitt AEA-medlemskap vid ett senare datum nämligen:
(Medlemskapet avslutas aldrig bakåt i tiden)

Anmälan om återbetalning till bankkonto:
Om du betalt in medlemsavgift gällande a-kassan som avser period efter beslutat utträdesdatum har du rätt att få denna
återbetald. Om du meddelar oss ditt kontonummer på denna blankett kan vi, om det finns ett tillgodo vid utträdet, sätta in
detta direkt på ditt konto. Om inget kontonummer meddelats kommer återbetalning att ske via en utbetalningsavi.
Kontonummer för återbetalning:

Clearingnummer (fyra siffror):__ __ __ __ - __ * Kontonummer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
*5:e siffran i clearingnumret gäller endast konto i Föreningssparbanken/Swedbank

Namn
Personnr 					Telefon

Datum och underskrift

Blanketten skickas till Sveriges Ingenjörer, Medlemsservice, Box 1419, 111 84 Stockholm eller mejlas till
medlem@sverigesingenjorer.se

